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ДИНАМІКА ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ 

ДП «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК» 

 

Лісове господарство - це галузь народного господарства, яка займається вивченням, обліком, 

розведенням і відтворенням лісів, охороною їх від пожеж, хвороб і шкідників, регулюванням 

лісокористування, підвищенням продуктивності лісів. Лісове господарство належить до галузей 

матеріального виробництва і включає продукцію лісогосподарського, лісозаготівельного, 

деревообробного, сільськогосподарського, будівельного та інших виробництв. Організація лісового 

господарства має своїм завданням забезпечувати ведення лісового господарства на засадах сталого 

розвитку з урахуванням природних і економічних умов, цільового призначення, лісорослинних умов, 

породного складу лісів, а також функцій, які вони виконують. 

Дочірнє підприємство «Коростенський лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального 

агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» створене з метою діяльності  на 

промисловій основі у сфері розвитку та організації лісового господарства, охорони і захисту лісу та 

отримання прибутку від господарської діяльності.  

Основне завдання лісогосподарського виробництва — це вирощування продуктивних насаджень, 

захист і охорона лісів, а кінцевим результатом лісогосподарського виробництва є вирощений стиглий ліс 

і сукупність матеріальних благ, які отримують народне господарство та населення в процесі 

вирощування лісу. 

За період 2016-2018 років лісгоспом проведені рубки головного користування та суцільні санітарні 

рубки на площі 1237,0 га та заготовлено ліквідної деревини в обсязі 2177927,0 м3. У 2016 році рубки 

були проведені на площі 428,0 га та заготовлено ліквідної деревини 73462,0 м3, у 2017 році – на площі 

459 га заготовлено 79357 м3 та у 2018 році на площі 350 га заготовлено 65108,0 м3. Аналіз структури 

фактичних доходів підприємства вказує на те, що ключова частка – це дохід від реалізації лісопродукції. 

Варто зазначити, що запровадження мораторію на експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді   

призвело до зменшення обсягу реалізації, зниженню реалізаційної ціни на лісопродукцію.     

Сукупний дохід і його головна складова – чистий дохід від реалізації продукції, за період 2016 -2018 

років має тенденцію до наростання у грошовому вираженні та значно перевищує планові показники: від 

125% до 132% (табл.). 

Табл. Основні фінансові показники підприємства 
Фінансовий показник 2016 2017 2018 

тис.грн % тис.грн % тис.грн % 

Сукупний дохід 39662,0 127 41096,0 130 50189,0 126 

Чистий дохід від реалізації 39382,0 128 41034,0 132 49995,0 125 

Чистий прибуток 2015,0 143 2274,0 186 1508,0 33 

Собівартість реалізованої продукції 27254,0 121 29276,0 131 35069,0 125 

 

За досліджуваний період собівартість реалізованої продукції перевищувала планові показники на 

121% - 131%. Зростання собівартості реалізованої продукції спричинене в основному за рахунок 

збільшення витрат на сировину і основні матеріали, витрат палива і інших витрат, головні серед яких 

витрати на заготівлю і перевезення лісопродукції та проведення лісокультурних  робіт. 

Лісгосп за результатами господарської діяльності  2016 - 2018 років отримав чистого прибутку на 

загальну суму 5797,0 тис.грн. Перевищення планових показників по роках дуже не стабільне: у 2016 році 

воно становило 143%, у 2017 році – 186%, а у 2018 році лише 33%. Але, не дивлячись не велику 

розбіжність, господарську діяльність підприємства можна вважати позитивною. 

Основним завданням виробничої програми є максимальне задоволення потреб споживачів у 

високоякісній продукції, яка випускається підприємствами при найкращому використанні їхніх ресурсів 

та отриманні максимального прибутку. Проаналізувавши звітні матеріали можна зробити висновок, що 

підприємство щорічно в повній мірі вирішує ці завдання і в процесі розробки виробничої програми на 

наступний рік на всіх рівнях дотримується необхідних вимог. 

Витрати виробництва є важливою не тільки економічною, але й обліково-аналітичною категорією, 

яка істотно впливає на обсяги та динаміку прибутку. Тому здійснення дієвого контролю витрат 

виробництва з метою постійного зниження їх величини стає однією із важливих задач системи 

управління виробництвом на підприємстві. 


