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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодення ставить нові завдання перед

лісовим господарством, основними з яких є
розширення джерел фінансових ресурсів, ство�
рення власної ринковоорієнтованої системи
фінансування, передусім за рахунок реструк�
туризації існуючої системи включення в еко�
номічні відносини різноманіття корисностей
лісу, реалізації принципово нових лісоресурс�
них проектів як на державному, так і місцево�
му рівнях. Мається на увазі пріоритетні лісо�
ресурсні проекти, які пов'язані з використан�
ням лісу в екологічних і соціально�культурних
цілях, однак на часі недостатньо включені в
економічні відносини [1].

Необхідною умовою функціонування лісо�
ресурсної сфери України в умовах глобалізації
є перехід галузі на сучасні відносини, які перед�
бачають певне вилучення бюджетного фінан�
сування, що є характерною рисою планової
економіки, і впровадження ринковоорієнтова�
них фінансово�економічних механізмів та ва�
желів.

Дослідження проблем фінансування при�
родно�ресурсної сфери і раціонального приро�
докористування, економічної оцінки природ�
них ресурсів, удосконалення рентних відносин
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знайшли своє відображення в наукових працях
відомих вітчизняних і зарубіжних учених. Слід
відзначити роботи Балацького О.Ф., Варанкі�
на В.В., Генсірука С.А., Голубця М.А., Данилиши�
на Б.М., Петрова А.П., Третяка А.М., Ткача
В.П., Яковця Ю. В. та інших. Зокрема, форму�
ванням та визначенням ефективності функціону�
вання і розвитку лісоресурсної сфери займають�
ся такі вчені, як Коваль Я.В., Криницький Г.Т.,
Кравців В.С., Лакида П.І., Мішенін Є.В., Пар�
пан В.І., Синякевич І.М., Строчинський А.А.,
Фурдичко О.І., Туниця Ю.Ю.

Для України проблема модернізації та фор�
мування екологічно�збалансованої лісоресур�
сної сфери особливо актуальна. Це зумовлено
передусім надзвичайно важливим значенням
лісів в екології, соціальній сфері, економіці та
низькою лісистістю території. Вказане зобо�
в'язує змінити стратегію лісоресурсної політи�
ки, що призводить до необхідності пошуку но�
вих екологічно збалансованих, ринковоорієн�
тованих напрямів розвитку лісоресурсної сфе�
ри.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка ринковоорієнто�

ваного фінансового механізму розвитку лісо�
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ресурсної сфери України, спрямованого на за�
безпечення виходу галузі з фінансово�еконо�
мічної нестабільності та післякризового зрос�
тання і адаптації до процесів глобалізації еко�
номіки

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансовий механізм лісоресурсної сфери

— важлива складова економічного механізму,
на підставі якого забезпечуються взаємовідно�
сини галузі з державою, споживачами лісопро�
дукції і навколишнім середовищем. Іншими сло�
вами, він являє собою систему організаційних,
управлінських та інституційних заходів, пов'я�
заних з кредитно�фінансовим забезпеченням
відтворення лісових ресурсів, їх охорони, ви�
користання, посилення соціальних і економіч�
них функцій лісу відповідно до вимог екології,
ефективної економіки, якості навколишнього
середовища і раціонального природокористу�
вання. Фінансовий механізм, на відміну від ад�
міністративного, для лісового господарства є
відносно новим, оскільки пов'язаний з впровад�
женням ринкових відносин.

Об'єктами фінансових відносин в лісовому
господарстві є фінансові ресурси — кошти дер�
жави, підприємств, установ і організацій галузі
усіх форм власності, фізичних осіб та інших
учасників лісовідтворювального процесу.
Фінанси галузі формуються суб'єктами госпо�
дарювання за рахунок різних видів грошових
доходів, відрахувань та надходжень і викорис�
товуються на відтворення лісових ресурсів,
лісовирощування, матеріальне стимулювання
працівників лісу, задоволення соціальних та
інших потреб галузі. Використання фінансових
ресурсів у лісогосподарському виробництві
здійснюється в основному через грошові фон�
ди спеціального призначення (головним чином,
фонду державного бюджету), що дозволяє
більш�менш ув'язати задоволення потреби га�
лузі з її можливостями, інтересами підпри�
ємств, забезпечити концентрацію ресурсів на
основних напрямах розвитку лісового госпо�
дарства.

За допомогою фінансів забезпечується пер�
шочергове зростання лісоресурсного потенці�
алу, зменшуються втрати прорахунків при виз�
наченні ринкової кон'юнктури, регулюються
лісогосподарські і лісопереробні виробництва.
Всі ці заходи, крім того, є фактором збалансо�
ваності розвитку, підтримки стабільності фун�
кціонування всіх сфер лісового комплексу,
впливу на темпи їх економічного зростання, за�
безпечення ефективної охорони лісових ре�
сурсів, безперервності їх використання і збе�

реження. Оптимізуючи фінансові відносини,
можна з малими витратами виправляти пере�
коси, що мають місце у сфері охорони, збере�
ження, відтворення і використання лісових ре�
сурсів. Без фінансів, без ефективних фінансо�
вих відносин неможливо забезпечити розшире�
не відтворення лісоресурсного потенціалу, ре�
гулювати галузеву і територіальну структуру
лісового комплексу, стимулювати впроваджен�
ня науково�технічних досягнень, задовольня�
ти екологічні потреби — тобто створювати умо�
ви для переходу галузі на засади сталого (еко�
номічно�збалансованого) розвитку.

Проблема фінансування лісового господар�
ства тісно пов'язана з її специфічними особли�
востями — довготривалим періодом лісовиро�
щування та поєднанням у цьому процесі сил
природи і праці. Лісовідновлення і лісокорис�
тування не збігаються в часі й просторі, в цьо�
му процесі немає прямого зв'язку між витра�
тами на виробництво лісопродукції і виручкою
від її реалізації, як це властиво іншим галузям
економіки з коротким періодом ротації. Вихо�
дячи з цього, фінансування лісового господар�
ства власними коштами, навіть в лісах експлу�
атаційного призначення, ускладнюється. Зараз
воно здійснюється в порядку операційних вит�
рат, які розглядаються як одноразові безпово�
ротні асигнування з державного бюджету. Така
форма фінансування в період реформування
галузі вважається виправданою. Це пояснюєть�
ся відсутністю ринкової інфраструктури,
відповідної економіко�правової бази, вільного
товарообміну продукції лісовирощування та
різних послуг, пов'язаних з використанням лісу
в екологічних і соціально�культурних цілях [2].

Бюджетне фінансування лісового господар�
ства особливо необхідне на підприємствах га�
лузі, зосереджених у степових і лісостепових
районах, а також у надмірно виснажених лісах
з украй незначними обсягами лісоексплуатації,
і лісах природоохоронного призначення, де руб�
ки лісу з екологічних міркувань не проводяться.

Бюджетна форма фінансування лісового
господарства необхідна, але вона не може пе�
реоцінюватися. Така форма фінансування не�
рідко стає гальмом розвитку галузі, заручни�
ком фінансових органів, безініціативним, не�
здатним реалізувати власні ресурси та можли�
вості (з точки зору затрат і результатів як ос�
новного економічного регулятора лісогоспо�
дарської діяльності). Надія, що в умовах рин�
кової (товарної) економіки лісовирощування (у
широкому розумінні цього слова) зможе успі�
шно функціонувати за рахунок державного
бюджету, є утопією [3].
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Подальший розвиток лісоресурсної сфери
без реформування фінансової системи усклад�
нюється. Створення лісових насаджень, їх охо�
рона і використання вимагають значного
збільшення власних коштів, мобілізація яких
стає неможливою допоки різні компоненти лісу
не залучатимуться в господарський обіг, а сам
ліс на корені не одержить офіційного статусу —
продукції лісогосподарської діяльності. Це доз�
волить надавати лісові угіддя (землі лісового
фонду, насадження тощо) на вигідних умовах у
користування, оренду, заставу [4] і таке інше.

Досвід передових країн Європи (Фінляндія,
Німеччина, Польща) свідчить, що науково об�
грунтоване ведення лісового господарства, ра�
ціональне комплексне використання лісових
ресурсів в поєднанні з ефективними заходами
їх збереження і відтворення незалежно від
власнісного статусу лісів і народногосподарсь�
кого призначення стає важливим підгрунтям
створення власної еколого�економічно орієн�
тованої системи фінансування лісовирощуван�
ня [5].

Суттєве поліпшення фінансової системи
лісоресурсної сфери та приведення її стосов�
но до умов ринкової системи господарювання
зумовлює необхідність удосконалення фінан�
сового механізму галузі [6]. Виникає проблема
уточнення всіх складових (інструментів) меха�
нізму, пошуку резервів та оцінки можливостей
переходу лісового господарства на самофінан�
сування і самозабезпечення.

Аналіз і оцінка літературних джерел [7] та
передового виробничого досвіду свідчать, що
в значно більшій частині суб'єктів галузі, зок�
рема в регіонах Карпат, Полісся і Лісостепу,
наявні можливості і резерви для створення
власної економічно незалежної фінансової
бази. Такими резервами є ресурси і корисності
лісу, які ще не повністю залучені в ринкові еко�
номічні відносини.

Створення власної економічно незалежної
фінансової бази лісоресурсної сфери передба�
чає включення в ринкові відносини різноманіт�
тя корисностей лісу. Маються на увазі компо�
ненти лісоресурсного потенціалу у звичайно�
му розумінні цього слова та соціально�еко�
логічні функції лісу як носія нематеріальної
субстанції. Згідно теоретико�методологічних
засад раціонального лісокористування основ�
ними джерелами фінансування розвитку лісо�
вого господарства, зокрема, є такі:

— плата за лісові ресурси, що відпускають�
ся різними лісоспоживачам;

— плата за землі лісового фонду і викорис�
тання лісу в соціально�екологічних цілях;

— бюджетні кошти, інвестиції, кредити та
позики фінансових установ, гранти міжнарод�
них організацій, що надаються на розвиток
лісоресурсної сфери згідно загальнодержав�
них програм соціально�економічного розвит�
ку країни.

Розширена система фінансування лісоре�
сурсної сфери зумовлюється значенням лісу як
об'єкта багатоцільового використання, що ви�
ходить за межі лісового господарства, позитив�
ним впливом лісу та його корисних властивос�
тей на інші галузі економіки, соціальну сферу і
навколишнє середовище.

Плата і платежі за лісові ресурси та їх ви�
користання повинні стати основним регулято�
ром лісогосподарського виробництва. На дано�
му етапі ця плата, її складові та механізм роз�
поділу не відповідають вимогам, що пред'явля�
ються до лісового господарства стосовно до
умов ринкової системи господарювання. В рин�
кові умови недостатньо ще залучені всі лісоре�
сурсні надбання, зокрема землі лісового фон�
ду [5], територіально�просторова база. Наявні
значні розбіжності між величиною плати за
ресурси лісу на корені і цінами на заготовлені
ресурси деревини. До цього часу попенна пла�
та знаходиться на рівні 6—7% від ринкової ціни
реалізації лісопродукції, що на порядок ниж�
че, ніж в економічно розвинених країнах.

Основою визначення плати за лісові ресур�
си, як відомо, є нормативні оцінки витрат на
лісовирощування з урахуванням нормативно�
го прибутку. На жаль, ці нормативи встанов�
люються не на гранично виправданих (замика�
ючих) затратах, пов'язаних з відтворенням
лісових ресурсів, а на підставі середніх оцінок.
В результаті в них не повною мірою врахову�
ються можливості відшкодування витрат на
відновлення лісових насаджень, їх охорону,
збереження і відповідне накопичення. Плата за
лісові ресурси справляється за мінімальними
ставками і повністю зараховується до держав�
ного бюджету без визначення частки на фінан�
сування затрат, пов'язаних з охороною і відтво�
ренням лісових ресурсів, що використовують�
ся.

Створення істинно ринкових відносин у
сфері лісового господарства передбачає при�
вести існуючу форму плати за ресурси лісу, що
використовуються, у відповідність до вимог
цивільного законодавства, згідно якого плата
за ресурси формується за результатами угоди
купівлі�продажу, як це прийнято у цивілізова�
них країнах, а не на підставі командно�адміні�
стративних засад, що зараз має місце. У розви�
нутих країнах, як відомо, розмір плати за лісові
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ресурси встановлюється у відповідності з по�
питом і пропозицією.

Плата за лісові ресурси, як і за землі лісо�
вого фонду, має рентну основу і повинна вста�
новлюватися за правилами ринку в процесі кон�
куренції. Лісовим кодексом України також пе�
редбачена плата за лісові ресурси на основі
доходу, одержаного від реалізації ресурсів на
конкурсних умовах. Таким чином, найбільш
досконалою мірою ціни деревини на корені є
торги в умовах конкуренції [8].

На жаль, не всі ресурси лісу, як уже згаду�
валося, використовуються на платній основі.
Одержані платежі за лісові ресурси не перекри�
вають витрати на їх збереження, охорону і
відтворення, в результаті постійно зростає
збитковість лісового господарства. Лісове гос�
подарство стало дотаційним, безпосередньою
причиною чого є недосконалість чинного зако�
нодавства з питань лісової політики, зокрема
оподаткування.

У лісовому господарстві, крім основної пла�
ти за лісові ресурси, принципові підходи якої
викладені вище, є резерви для розширення дже�
рел фінансування галузі. Зокрема, можливі такі
додаткові джерела:

— плата за використання лісових насаджень
природоохоронного призначення (проти�
ерозійні, водоохоронні, водорегулюючі насад�
ження тощо). Сільське господарство, водне,
соціальна сфера, як відомо, використовують
корисні властивості лісових насаджень, втім в
їх охороні, збереженні і відтворенні участі не
беруть;

— плата за землі лісового фонду як просто�
рової бази, що використовується для розвитку
рекреації, туризму, мисливства, заготівлі при�
родних рослинних ресурсів (дикоросла продук�
ція, лікарсько�технічна сировина тощо). Така
плата зараз має суто символічний характер,
крім того, вся вона надходить у місцеві бюдже�
ти, що не узгоджується з економічними прин�
ципами раціонального природокористування і
розвитку лісоресурсної сфери;

— плата за землі лісового фонду, що вико�
ристовуються в цілях, не пов'язаних з веденням
лісового господарства, зокрема для будівниц�
тва різних споруд — нафтопроводів, газопро�
водів, ліній електропередач, дачного будівниц�
тва, житлового тощо;

— плата за деревину, одержану від рубок,
пов'язаних з веденням лісового господарства,
обсяги яких нерідко переважають розміри ру�
бок головного користування лісом;

— плата за забруднення лісів промислови�
ми відходами підприємств і розміщення їх на

землях лісового фонду. Така плата зараз зас�
тосовується дуже рідко або ігнорується.

Викладені вище принципові аспекти розши�
рення джерел плати за використання лісових
ресурсів, на наш погляд, забезпечать в окремих
регіонах країни стійку фінансову базу лісогос�
подарського виробництва. Така система госпо�
дарювання сприятиме більш ефективному за�
лученню ресурсів лісу та їх екологічних функ�
цій у систему ринкових відносин, що сприяти�
ме підвищенню ефективності лісового госпо�
дарства як важливої галузі матеріального ви�
робництва.

В умовах нестабільної економіки, нестійко�
го фінансового стану підприємств лісового гос�
подарства, екологічної кризи, проблема ство�
рення власної фінансової системи господарю�
вання набуває особливої ваги. Тому уже в най�
ближчі роки повинна бути здійснена, перш за
все, на підприємствах галузі в Поліссі, Карпа�
тах і окремих районах Лісостепу, експеримен�
тальна апробація функціонування лісового гос�
подарства на принципах самофінансування і
самоокупності. Така точка зору поділяється
відомими спеціалістами лісового господарства
і науковцями.

Фонд розвитку лісового господарства по�
винен формуватися на підставі частки рентно�
го доходу від плати за деревину незалежно від
виду рубок, частки доходу від лісогосподарсь�
кої діяльності, надання послуг, частки плати за
використання лісів природоохоронного при�
значення, частки зборів за нанесення шкоди
лісам, коштів бюджету на розширене відтво�
рення лісових ресурсів, спонсорських внесків
та інших джерел фінансування [9; 10]. На ос�
нові фонду розвитку лісового господарства за�
безпечуватиметься відтворення (просте і роз�
ширене) лісових ресурсів, будівництво лісогос�
подарського призначення споруд і доріг, інтен�
сифікація лісовирощування, вдосконалення
методів лісового господарства (рис. 1).

Суб'єкти лісогосподарської діяльності
різних форм власності (держлісгоспи, різні
підприємницькі структури тощо) несуть відпо�
відальність за внесення рентного доходу (рен�
та) у фонд розвитку галузі, а також за внесен�
ня плати за землі лісового фонду, що викорис�
товуються в цілях, не пов'язаних з веденням лі�
сового господарства в місцеві бюджети.

Певні обов'язки несуть і лісокористувачі. За
рахунок власних коштів вони несуть відпові�
дальність за влаштування і стан доріг, що ви�
користовуються ними, за нераціональне вико�
ристання лісосічного фонду, за очистку місць
рубок від захаращеності, а також за відшкодо�
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вування збитків, нанесених лісам у результаті
нераціонального лісокористування. Лісокори�
стувачі зобов'язані також своєчасно вносити
плату за право лісокористування, за перероб�
ку деревини (як це прийнято в деяких країнах
Європи). Збір від плати за використання лісо�
вих ресурсів повинен покривати усі видатки
лісового господарства, які необхідні для
відтворення лісових насаджень, їх збережен�
ня і відповідного накопичення. При цьому лісо�
користувачі мають реалізувати право на зем�
лю згідно Земельного кодексу України.

Збори за спеціальне використання лісових
ресурсів надходять до місцевих бюджетів, бю�
джету Автономної республіки Крим та Держав�
ного бюджету України і мають спрямовуватися

на виконання робіт з відтво�
рення лісових ресурсів, під�
тримки їх на належному
стані і охороні. На жаль, чин�
не законодавство поки що не
встановлює чітких механіз�
мів акумулювання та цільо�
вого використання коштів від
зборів за спеціальне викори�
стання лісових ресурсів, що
негативно відбивається на
стані лісів і навколишньому
середовищі.

Головним розпорядни�
ком коштів фонду розвитку
лісового господарства є най�
вища інституція галузі —
Державне агентство лісових
ресурсів Міністерства аг�
рарної політики та продо�
вольства України. Кошти
фонду спрямовуються на
фінансування лісогоспо�
дарських і лісокультурних
робіт та ресурсозберігаючих
заходів, що відповідають ос�
новним напрямам держав�
ної політики в галузі охоро�
ни, збереження, відтворення
і використання лісових ре�
сурсів. Кошти фонду вико�
ристовуються в межах бю�
джетних програм, визначе�
них законодавством, згідно
з кошторисами доходів і ви�
датків, які затверджуються
Міністерством аграрної
політики за погодженням з
Міністерством фінансів Ук�
раїни. Переліки лісоохорон�

них заходів у межах бюджетних програм фон�
ду погоджуються Кабінетом Міністрів Украї�
ни за поданням Міністерства аграрної політи�
ки та продовольства.

До 10 відсотків коштів Фонду може резер�
вуватися для здійснення непередбачених ви�
датків, пов'язаних з лісогосподарською діяль�
ністю, що не має постійного характеру, і не мо�
жуть бути передбачені під час складання про�
екту Державного бюджету України.

Порядок подання запитів на виділення
коштів з фонду розвитку галузі для здійснен�
ня лісогосподарських заходів передбачає, що:

— планування лісогосподарських заходів за
програмами фонду здійснюється державними
галузевими управлінськими структурами вищо�
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Рис. 1. Модель розвитку ринковоорієнтованого фінансового
механізму лісоресурсної сфери
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го рівня ієрархії та територіальними галузеви�
ми органами на регіональному рівні;

— планування здійснюється на кожний на�
ступний бюджетний рік, для чого формуються
комплекси лісогосподарських заходів за про�
грами фонду. Ця робота здійснюється вищими
державними і регіональними галузевими струк�
турами під егідою Міністерства аграрної по�
літики та продовольства України;

— підставою для розгляду та включення
лісогосподарських заходів до проекту переліку
є запит про виділення коштів з фонду розвит�
ку лісового господарства для здійснення лісо�
господарських заходів, що надається на визна�
чений наступний рік;

— юридичні особи подають запити відпові�
дним територіальним органам, підпорядкова�
ним Державному агентству лісових ресурсів
України за місцем реалізації заходів, які попе�
редньо одержали позитивну експертну оцінку
відповідного територіального органу Міністер�
ства аграрної політики та продовольства.

Залучення і розподіл коштів фонду розвит�
ку лісового господарства здійснюється відпо�
відно до вимог розподілу коштів Державного
фонду охорони природного середовища. Пріо�
ритетними для фінансування лісогосподарсь�
ких затрат є погоджені з Міністерством аграр�
ної політики та продовольства України захо�
ди, що пов'язуються з розширеним відтворен�
ням лісових ресурсів, їх раціональним викори�
станням, збереженням і охороною лісових еко�
систем.

ВИСНОВКИ
Створення власної економічно незалежної

фінансової бази лісоресурсної сфери передба�
чає перехід галузі на рентні відносини. Рентна
плата за ресурси повинна стати головним дже�
релом наповнення бюджету та формування не�
обхідних коштів на покриття витрат, пов'яза�
них з відновленням лісових насаджень, їх ви�
рощуванням, охороною і збереженням.

Наприкінці слід зазначити, що є всі підста�
ви вважати, що за умови реалізації рентного
оподаткування надходження коштів збіль�
шаться з 80 до 200—250 млн грн., що рівнознач�
но затратам із бюджету на ведення лісового
господарства.

Економічна оцінка лісових ресурсів зараз не
здійснюється, що є причиною зниження заці�
кавленості в їх охороні, відтворенні і раціональ�
ному використанні. Перехід лісоресурсної на
принципово нові засади господарювання пе�
редбачає здійснення економічної оцінки земель
лісового фонду, лісових насаджень, продуктів

прижиттєвого і побічного користування, со�
ціальних та захисних функцій лісу. Це дасть
змогу визначити у грошовому виразі продук�
цію лісогосподарської діяльності, забезпечити
формування ефективної інформативної бази,
необхідної для вдосконалення взаємовідносин
галузі з лісокористувачами, оцінити значення
лісу в економіці України і стабілізації природ�
ного середовища.

Література:
1. Кравців В.С. Регіональна екологічна по�

літика в Україні (теорія формування, методи
реалізації) / В.С. Кравців. — Львів: Інститут ре�
гіональних досліджень НАН України, 2007. —
336 с.

2. Воспроизводство лесных ресурсов: эко�
лого�экономические проблемы / [Коваль Я.В.,
Мишенин Е.В., Царенко А.М. и др.]. — К.:
СОПС Украины НАН Украины, 2002. — 314 с.

3. Синякевич І. Екологічна сертифікація
довкілля як інструмент подолання глобальних
екологічних загроз / І. Синякевич: Національ�
ний лісотехнічний університет України // Де�
ревообробник. — 2008. — №6. — 18—31 берез�
ня. — С. 7.

4. Врублевська О.В. Лісова рента: вилучен�
ня і розподіл / О.В. Врублевська // Проблеми
модернізації лісоресурсної сфери в контексті
просторового розвитку. — К.: РВПС України
НАН України, 2007. — 240 с.

5. Порівняльний аналіз лісових законів євро�
пейських країн / [Полякова Л., Сторожук В.,
Попов М. та ін.] // Лісовий і мисливський жур�
нал. — 2003. — № 3—4 [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://www.fmsc.com.ua.

6. Природно�ресурсні платежі в доходах
бюджету, шляхи вдосконалення / [Міщенко
В.С., Коваль Я.В., Хвесик М.А. та ін.] // Фінан�
си України. — 2007. — № 12. — С. 27—37.

7.  Коваль Я.В. Економічна (грошова) оцін�
ка природних ресурсів лісового фонду Украї�
ни: теорія, методологія, методика / Я.В. Коваль,
І.Я. Антоненко. — К.: РВПС України НАН Ук�
раїни, 2004. — 163 с.

8. Лісовий кодекс України // Відомості Вер�
ховної Ради України. — 1994. — № 17.

9. Яковец Ю. Рента, антирента, квазирента
в глобальном цивилизованном измерении / Ю.
Яковец. — М.: Академкнига, 2003. — С. 9—19.

10. Петров А.П. Рентные платежи — дей�
ственный механизм повышения доходности
лесопользования / А.П. Петров // Использо�
вание и охрана природных ресурсов в России.
— 2002. — № 3. — С. 82—84.
Стаття надійшла до редакції 29.06.2011 р.


