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Биченка Володимира Борисовича на тему: «Розмірно-якісна структура 
дубових деревостанів Придніпровського правобережного Лісостепу України 

та вдосконалення її оцінки» поданої на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.02 

«Лісовпорядкування та лісова таксація».

У дисертаційній роботі Биченка В.Б. розглянуті питання дослідження, 
узагальнення і моделювання кількісних та якісних характеристик запасу 
дубових деревостанів, розроблення нормативів для потреб лісогосподарських 
підприємств.

Актуальність теми дослідження визначається необхідністю пошуку 
шляхів підвищення точності нормативів розмірно-якісної структури дубових 
деревостанів та потребою оновлення нормативної бази за вимогами нових 
європейських стандартів на круглі лісоматеріали.

Актуальність теми дисертації.
Не зважаючи на розроблену в Україні упродовж останніх трьох 

десятиліть базу нормативно-інформаційного забезпечення обліку 
лісосировинних ресурсів вона не враховує особливості формування 
насаджень у кожному регіоні, а відповідно в окремих випадках не забезпечує 
достатньої точності обліку стовбурового запасу лісових насаджень. Також 
поступова інтеграція економіки України в європейський ринок зумовила 
логічний перехід на європейську систему обліку лісоматеріалів, тому низка 
стандартів в Україні втратила чинність,

Цінність дубових лісів та значне їх поширення в регіоні дослідження 
зумовили необхідність пошуку шляхів підвищення точності нормативів 
розмірно-якісної структури дубових деревостанів, зокрема розробленням 
регіональних нормативів і застосуванням складніших методів таксації, 
потребою нагального оновлення нормативної бази за вимогами нових 
європейських стандартів на круглі лісоматеріали. Тому удосконалення 
методичних підходів та розроблення регіональних нормативів розмірно- 
якісної структури дубових деревостанів є актуальним завданням.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-технічної тематики 
«Розроблення нормативного забезпечення таксації виходу круглих лісових 
матеріалів за класами товщини» (номер державної реєстрації 011911102967), 
до виконання якої здобувач залучений як виконавець окремих розділів.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Обгрунтованість наукових 
положень, висновків і рекомендацій забезпечена значними обсягами 
дослідних даних (закладено 17 тимчасових пробних площ, на яких обміряно 
171 модельне дерево та використано матеріали 10 виробничих переліків 
відведення в рубку лісосік головного користування. Таксаційні показники



для аналізу лісового фонду отримані з повидільної бази даних ВО 
«Укрдержліспроект» таксаційної характеристики лісового фонду України 
станом на 01.01.2011 р. та з матеріалів обліку лісів України 2010 р.).

Висновки і рекомендації одержані і наведені автором у роботі, є 
логічними та обґрунтованими.

Основні наукові положення підтверджуються результатами 
розрахунків за загальновизнаними статистичними критеріями і не підлягають 
сумніву.

Наукова новизна полягає у тому, що вперше:
-  на засадах системного підходу досліджено особливості форми та 

розроблено математичні моделі твірної об’єму стовбурів дуба;
-  встановлено закономірності розподілу об’єму ділових та напівділових 

стовбурів дуба за розмірно-якісними категоріями відповідно до європейських 
стандартів;

Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, 
висновків і пропозицій виробництву. Загальний обсяг роботи складає 
187 сторінок, в тому числі основний текст викладено на 118 сторінках.

Дисертаційна робота містить 39 таблиць та ілюстрована 25 рисунками. 
Список використаних літературних джерел містить 127 найменувань, з них 
9 латиницею.

У додатках (39 сторінок) наведено список публікацій здобувача, 
характеристику деревостанів на пробних площах, таксаційну характеристику 
модельних дерев, розмірно-якісну структуру модельних дерев дуба, 
прогнозовані стовбури дуба груп діаметрів 8-16 см та 68-100 см, розмірно- 
якісну структуру об’єму дерев дуба, розмірно-якісну структуру об’єму 
напівділових дерев дуба, розподіл запасу дуба на тимчасових пробних 
площах за розмірно-якісними категоріями, акти установ щодо впровадження 
результатів дисертаційного дослідження.

Вступ написано відповідно до вимог. Він містить дані про актуальність 
теми, мету, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, наукову 
новизну, теоретичне і практичне значення одержаних результат, особистий 
внесок здобувача та апробацію результатів дисертації.

У першому розділі «Характеристика регіону та об’єкта дослідження» 
(стор. 23-39) викладено фізико-географічні та кліматичні умови регіону, 
лісівничо-таксаційну характеристику дубових деревостанів
Придніпровського правобережного Лісостепу.

Загальна площа території регіону досліджень охоплює 217,6 тис. га, з 
яких 60,2 тис. га - вкриті лісовою рослинністю ділянки, а лісистість -  27,7 %. 
Головним лісотвірним деревним видом тут виступає дуб звичайний, 
насадження з його домінуванням зростають на площі 40,4 тис. га (67,1 %).

Здобувачем детально описано кліматичні та ґрунтові умови регіону 
дослідження, зроблено акцент на ґрунтах та їх поширенні, подано



з

характеристику типів лісу, наведено аналіз площі та середніх таксаційних 
показників дубових лісів регіону досліджень за їх походженням, віком, 
класами бонітету, повнотами та запасами.

Підкреслено, що дубові ліси регіону досліджень характеризуються 
однорідністю за типами лісорослинних умов (П2) і типами лісу (свіжа грабова 
діброва); відзначаються наближеним до оптимального розподілом площ заз і
віком, значними запасами (середній запас -  263 м га" ) за середньої частки 
участі дуба в запасі деревостанів -  5,7.

Зауваження до розділу 1.
1) Немає потреби в цьому розділі аналізувати підходи до 

лісогосподарського районування.
2) Не коректним є вираз «Як відомо, бонітет -  це показник 

продуктивності насадження, що залежить від ступеня багатства 
лісорослинних умов» (стор. 35), оскільки клас бонітету виражає 
продуктивність в конкретних умовах.

У другому розділі «Сучасний стан дослідження розмірно-якісної 
структури деревостанів» (ст. 40-59) наведено історичні аспекти розвитку 
методів таксації запасу деревостанів, теоретичні засади моделювання об’єму 
деревного стовбура та особливості дослідження розмірно-якісної структури 
деревостанів.

Дисертантом проаналізовано історичний аспект розвитку лісової 
таксації як науки з оцінювання запасів деревини та лісових сортиментів, 
наголошено на вкладі європейських, російських та українських дослідників, 
проаналізовано методичні підходи до моделювання об’ємів стовбурів, їхні 
переваги та недоліки.

Здобувач справедливо зауважує, що поряд з визначенням об’єму 
стовбура за добутком трьох об’ємоутворювальних факторів: площі 
поперечного перерізу (§), висоти (Ь) і видового числа (ї) доцільно розглядати 
можливість його обчислення за твірною деревного стовбура, оскільки 
визначення об’єму стовбура на основі математичної моделі твірної має ряд 
очевидних переваг над іншими методами.

Наведено детальний аналіз особливостей найпоширеніших методів 
визначення розмірно-якісної структури запасу насаджень та умови їх 
застосування.

За виконаним здобувачем аналізом точності сортиментних таблиць, які 
використовують у виробничій діяльності для визначення розмірно-якісної 
структури деревостанів, виявлено значущою систематичну помилку, яка 
може вказувати на невідповідність нормативів об’єкту досліджень з різних 
причин. Зроблено висновок, що одним із шляхів підвищення точності 
лісооблікових завдань є розробка регіональних нормативів.

Зауваження до розділу 2.
1. Перелік методів оцінки сортиментної структури доцільно 

доповнити дистанційним, який знаходять щораз ширше застосування.



2. Опис загальновідомих методів визначення розмірно-якісної 
структури запасу насаджень доцільно скоротити, акцентувавши увагу на їх 
особливостях, точності та доцільності застосування у сучасних умовах.

3. Висновок щодо підвищення точності лісооблікових робіт на 
основі регіональних нормативів доцільно було б обґрунтувати на основі 
власного дослідного матеріалу.

4. У висновку 3 розділу не потрібне посилання на літературне 
джерело, він також потребує завершення.

У третьому розділі «Методика збору, первинна обробка та 
характеристика дослідних даних» (стор. 60-84) викладено методику збору та 
обсяг дослідного матеріалу, особливості первинної обробки дослідного 
матеріалу та детальний аналіз дослідних даних.

Дослідження розмірно-якісної структури деревостанів здійснене за 
якісним оцінюванням стовбурів кожного модельного дерева за зовнішніми 
ознаками відповідно до чинних та тих, що вступили в дію ДСТУ та технічних 
умов України, з виділенням 4 категорій якості ділової деревини, що 
відповідає європейським підходам оцінювання якості деревини.

Здобувачем детально проаналізовані можливості програмного 
забезпечення «Перта» та його застосування для встановлення об’ємів дерев 
та окремих їх сортиментів.

Ознаки, що впливають на форму твірної встановлені за результатами 
детального біометричного аналізу. Зокрема, за аналізом дослідних даних із 
застосуванням відповідних методів та критеріїв (методу Д. Тьюки, ї-критерію 
Стьюдента, Б-розподілу) встановлено, що на 5 %-му рівні значущості середні 
значення коефіцієнтів форми та видових чисел, а відповідно і форма 
стовбурів, які належать до різних розрядів висот, не відрізняються. Проте, 
значуща відмінність між формою модельних дерев за різних діаметрів та 
зменшення варіативності дає підстави здійснювати моделювання твірної у 
межах трьох груп діаметрів -  20-28, 32-40, 44-64. За результатами 
статистичного аналізу також зроблено правильний висновок, що вибрана 
кількість модельних дерев забезпечить достовірність досліду та є 
достатньою.

За ї-тестом відхилено гіпотезу про рівність середніх значень відсотка 
ділової деревини у межах ступенів товщини для стовбурів різних категорій 
придатності та зроблено висновок про необхідність моделювання цього 
показника окремо для ділових та напівділових стовбурів.

За аналізом мінливості об’ємів модельних дерев встановлено, що 
отримані значення показника точності досліду для моделювання форми 
стовбурів на рівні 2,0%, а визначення відсотка виходу ділової деревини -  
10,0%, що відповідає вимогам до складання сортиментних і товарних 
таблиць

Здобувач показав високій рівень теоретичної підготовки та знання 
біометрії та лісової таксації.



Зауваження до розділу 3:
1. Під час вибору модельних дерев доцільно охопити їх 

представництво для кожної ступені товщини.
2. Не коректним є твердження щодо обгрунтування кількості дерев 

(«на основі висот і діаметрів не менше двох модельних дерев ...) для 
обчислення параметрів кривої висот для насадження (рівняння 3.1) 
(стор. 67), оскільки за двома точками отримаємо пряму, а не криву 
висот.

3. У виразі «для ступенів товщини, в яких відсутні модельні дерева, 
здійснюється генерування їх параметрів (діаметрів секцій, товщини 
кори та висоти) (стор. 67), очевидно, мова іде не про параметри 
модельних дерев а їхні таксаційні показники.

4. Не зрозуміло яким чином будуть використані показники асиметрії та 
ексцесу для аналізу таксаційних характеристик модельних дерев.

5. У виразі «значення показників варіації (розмах, коефіцієнт варіації) 
для видового числа, коефіцієнтів та класів форми, відсотка ділової 
деревини (див. табл. 3.4) вказує на їхню залежність від деяких ознак 
модельних дерев» (стор. 70) необхідно конкретизувати ознаки 
модельних дерев, що впливають на мінливість.

6. Не коректною є застосована форма дієслів «обраховуються», 
«здійснюються», «проводився», оскільки відповідні дії виконані 
здобувачем.

7. Висновки 3, 4 та 5 до розділу подані у формі звіту про виконану 
роботу.

У четвертому розділі «Об’єм та розмірно-якісна структура стовбурів 
дуба» (стор. 85-131) дана характеристика підходам до моделювання твірної 
стовбурів дуба та розробки об’ємних таблиць, особливостям визначення 
розмірно-якісної структури дослідного матеріалу за європейськими 
стандартами, висвітлено моделювання розмірно-якісної структури об’єму 
стовбурів дуба та розробки нормативів, а також результати перевірки та 
порівняння розроблених нормативів.

Вибір доцільної функції для моделювання твірної обгрунтовано за 
результатами аналізу методів апроксимації і досвіду вітчизняних та 
закордонних вчених. Обчислення параметрів для моделей твірної, а це 
степеневопоказникові рівняння, виконано у програмному середовищі R.

Якість розроблених математичних моделей оцінена за їх точністю та 
аналізом залишків, а перевірка наявної автокореляції виконана за d-критерієм 
Дарбіна-Уотсона. За результатами аналізу апробованих математичних 
моделей твірних дубових стовбурів за точністю та адекватністю зроблено 
висновок про доцільність застосування рівняння A. Kozak (1988) для 
розроблення нормативів. Разом з тим зазначено, що знайдені параметри 
моделі A. Kozak охоплюють діапазон діаметрів на висоті грудей 20-64 см, а



застосування моделей з такими параметрами для суміжних діаметрів 
некоректне. Тому необхідно узагальнити форму стовбурів за деякими 
критеріями і на їх основі знайти параметри рівняння A. Kozak для груп 
діаметрів 8-16 та 68-100 см.

З врахуванням результатів аналізу досліджень форми та. повнодерев- 
ності стовбурів, що виконані А. Шиффелем, В. Захаровим, Г. Кофманом, для 
узагальнення форми стовбурів та встановлення розмірів пня проведено 
дослідження залежності різних його характеристик від діаметра стовбура на 
висоті грудей.

Застосувавши рівняння твірної з обґрунтованими параметрами та 
модель висоти пня за формулою Симпсона у системі R обчислено об’єми 
стовбурів дуба та складено об’ємні таблиці, де входами є діаметр на висоті 
грудей і висота стовбура.

Порівняння розроблених нормативів об’ємів стовбурів дуба з чинними 
нормативами здійснено опосередковано, через видове число За графіком 
встановлено, що чинні нормативи занижують видове число стовбурів у 
діапазоні діаметрів 8-48 см і мають тенденцію до завищення у діапазоні 
52-100 см.

За аналізом систематичної, абсолютної та стандартної похибок 
зроблено висновок, що застосування розроблених нормативів значно 
підвищить точність таксації дубових насаджень у регіоні дослідження.

Для встановлення розмірно-якісної структури дослідного матеріалу за 
європейськими стандартами виконано кореляційний аналіз зв’язку довжини 
ділової частини стовбура та частки цієї довжини до висоти стовбура з 
діаметром та висотою і встановлено, що для ділових та напівділових 
стовбурів найбільше значення коефіцієнта кореляції спостерігається між 
довжиною ділової частини та висотою стовбура. В результаті аналізу 
отримано показникові моделі протяжності ділової частини стовбура залежно 
від висоти стовбура та враховуючи особливості програмування у 
програмному середовищі R розроблено новий алгоритм умовного 
розкряжування стовбурів.

Розмірно-якісна структура ділових та напівділових стовбурів, 
обчислена за розробленим алгоритмом для модельних дерев дала змогу 
встановити розподіл об’єму стовбурів за якісними категоріями (ділова 
деревина, дрова і відходи) та ділової деревини за класами розмірів (за ДСТУ 
EN 1315-1:2001.

Зважаючи на те, що на діаметр лісоматеріалів прямо впливає діаметр 
стовбура, узагальнення розподілу ділової деревини на розмірні категорії 
проведено для відносних показників залежно від діаметра стовбура, а 
математичні моделі розроблено окремо для стовбурів різних категорій 
технічної придатності.

За результатами детального аналізу похибок моделювання та значень 
коефіцієнта детермінації встановлено, що розроблені моделі дають змогу з 
прийнятною точністю розподілити об’єм ділової деревини на розмірні



категорії за діаметром стовбура.
На основі опрацьованих математичних моделей твірної стовбура, 

якісної структури та розмірної структури ділової деревини складено таблиці 
розмірно-якісної структури дерев дуба за категоріями технічної придатності 
стовбурів, розрядами висот та ступенями товщини.

За матеріалами 10 тимчасових пробних площ на основі модельних 
дерев та виробничих переліків відведення насаджень у рубку виконано 
оцінювання розроблених нормативів та здійснено порівняння з чинними 
нормативами для таксації стиглих деревостанів дуба. Встановлено, що 
застосування розроблених нормативів для таксації дубових деревостанів 
призведе до завищення оцінки ліквідної деревини (+6,5 %) та незначного 
заниження відсотка ділової деревини (-1,2 %) порівняно з чинними 
нормативами.

Зазначені питання викладено на належному науково-методичному 
рівні, отримані результати достатньо аргументовані.

Зауваження до розділу 4:
1. Не переконливим є пояснення, що основним стримуючим 

фактором застосування твірної для моделювання об’єму деревного стовбура 
був слабкий розвиток технічних характеристик обчислювальної техніки 
(стор. 85).

2. Доцільно методичні положення з п. 4.1 перенести в розділ 3 та 
сформувати окремий пункт «Методика моделювання твірної стовбура»

3. Не коректно застосовано терміни «параметр», «показник» та 
«ознака» стовбура (стор. 108, 109).

4. Не зрозуміло, чому за величиною коефіцієнта кореляції (г=0,999) 
зроблено висновок про практично лінійну форму з незначним розмахом 
значень (слід розуміти прямолінійну залежність, стор. 109), але для 
моделювання залежності між діаметром у корі та діаметром без кори 
прийнято степеневу функцію.

5. Потребує пояснення твердження здобувана - «зважаючи на 
високу мінливість показників розмірної структури ділової деревини, 
найкращим підтвердженням адекватності розроблених математичних 
моделей є їх графічне порівняння», оскільки графічні зображення 
використовують, як правило» для наглядності.

Завершується дисертаційна робота висновками та пропозиціями 
виробництву. Перший пункт рекомендацій доцільно конкретизувати та 
вказати положення роботи, що рекомендуються виробництву.

Наведені в додатках дисертаційної роботи матеріали дають змогу 
здійснити верифікацію основних положень дисертації.

В роботі трапляються окремі русизми («являють собою» (стор. 23, 29) 
та устарілі терміни («умови місцезростання», стор. 85, 97).



Дисертант володіє сучасними методами наукових досліджень та виявив 
належний рівень підготовки з питань біометрії та лісової таксації.

Зміст автореферату дисертації повною мірою відповідає змісту 
дисертаційної роботи. Результати досліджень, що наведені у дисертації 
достатньо повно викладені в опублікованих дисертантом 9 наукових працях, 
з яких 5 статей у наукових фахових виданнях України, включених до 
міжнародних наукометричних баз даних, 4 тези наукових доповідей.

Загальна оцінка роботи. Дисертація Биченка В. Б. є завершеною 
науково-дослідною роботою, виконаною самостійно на основі достатніх за 
обсягом репрезентативних дослідних даних.

Дисертант показав вміння методично правильно вирішувати 
поставленні завдання. Отримані у процесі дослідження наукові результати і 
висновки базуються на сучасних біометричних методах оброблення і аналізу 
таксаційної інформації, мають певне теоретичне значення, а також є цінними 
для практики лісової таксації та лісового господарства, про що свідчать 
матеріали щодо їхнього впровадження.

Зроблені зауваження з окремих розділів роботи не впливають на її 
загальну позитивну оцінку.

У цілому, дисертаційна робота є значним внеском у подальший 
розвиток теорії і практики лісової таксації та лісовпорядкування, вона 
відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів» 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 
№ 567, а її автор -  Биченко Володимир Борисович заслуговує на 
присудження наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за 
спеціальністю 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація».
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