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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На етапі сьогодення в Україні значної уваги

набула тема земельної реформи, яка визначає, що
земля є територіально обмежена, не може бути
збільшена або заново створена. Вона підлягає дег�
радації і є природним ресурсом, без раціонально�
го використання якого неможливий подальший
економічний і соціальний розвиток суспільства.
Тому особливої актуальності набувають дослід�
ження щодо використання інструментів фіскаль�
ного регулювання природокористування. Зокре�
ма це стосується земель лісогосподарського при�
значення, які є складовою структури земельного
фонду країни.

Як відомо, забезпечення ефективного регулю�
вання операцій із земельними ділянками держава
здійснює за допомогою податкового механізму. В
сільському та лісовому господарстві саме цей ме�
ханізм здатен забезпечити раціональне землеко�
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ристування та зростання надходжень до бюдже�
ту. Однак недосконалість нормативно�правової
бази, фіскальна спрямованість, недостатнє вико�
ристання податкового елементу в стимулюванні
розширення виробництва та інвестиційнійної ак�
тивності унеможливлюють повноцінне та ефек�
тивне виконання завдань покладених на податко�
ву систему.

Однією із головних передумов раціонального
використання природних ресурсів і збереження
навколишнього природного середовища є
платність за їх використання [3]. Можливість ви�
конання платою за землі лісогосподарського при�
значення (рентною платою за спеціальне викори�
стання лісових ресурсів) таких основних функцій,
як стимулювання раціонального лісокористуван�
ня та їх оптимального розміщення в межах лісо�
господарських областей залежить від системи
прав власності на лісові землі. Вчені І.М. Синяке�
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вич, С.О. Мельник, наголошують, що в умовах
ринкової економіки плата за використання землі
в господарських цілях може розглядатися в сис�
темі фіскальних інструментів (земельний пода�
ток). Проте вони зазначають, що не варто ототож�
нювати плату за лісову землю, яка розглядається
в системі цін, із земельним податком у сільському
господарстві, оскільки їх механізми і функції є
відмінними. Така теоретична помилка спотворює
механізм платного лісокористування [7].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Оподаткування лісового господарства Украї�

ни може як стимулювати, так і гальмувати проце�
си лісовідновлення та лісозберереження. В сучас�
них умовах господарювання спостерігається тен�
денції порушення природної рівноваги в еколо�
го�економічних системах за рахунок збільшення
економічного ефекту від господарського освоєн�
ня природних ресурсів. Часто надходження пла�
тежів за їх використання не достатньо для по�
криття витрат на їх освоєння. Аналіз останніх
досліджень і публікацій показує, що проблемам
оподаткування земель та адмініструванню ресур�
сних платежів присвячували праці такі вчені, як І.
Антоненко, О. Веклич, Б. Данилишин, В. Міщен�
ко та ін. У зв'язку з об'єктивною необхідністю ре�
формування лісового господарства України,
представляє інтерес європейський досвід подат�
кової політики щодо підприємств лісової галузі та
практика оподаткування земель сільськогоспо�
дарського призначення. Зарубіжний досвід ре�
формування лісового господарства, а також роз�
будови і удосконалення системи оподаткування в
умовах ринкової економіки, досліджено в працях
А. Бобка, О. Дребот, Я. Коваля, І. Лицура, В. Мо�
роза, І. Синякевича, О. Фурдичка, М. Шершуна
тощо. Не зважаючи на значну увагу дослідників,
до питань реформування і удосконалення діючої
системи оподаткування підприємств лісового гос�
подарства, залишається багато не вирішених про�
блем адміністрування ресурсних платежів та зас�
тосування їх механізмів у лісовому господарстві.
Деякі норми законодавчих актів України не відпо�
відають економічній суті платежів і потребують
подальшого удосконалення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Організація виробничого процесу в лісовому

господарстві вимагає однієї із обов'язкових умов
— наявність землі, яка виступає просторовим ба�
зисом (розміщені лісові масиви, будинки, спору�
ди виробничого та невиробничого призначення) і
основним засобом одночасно [6].

На думку В.Н. Петрова [8], подорожчання де�
ревного приросту зумовлено постійним підвищен�
ням цін на деревину і землю, що можна розгляда�
ти як інвестування у наявні угіддя лісового гос�

подарства. У такому випадку земля і ліс розгля�
даються не як виробничі фактори, а як об'єкти
вкладання капіталу власника у це майно, тоді як у
сільському господарстві необхідно кожен рік ре�
алізовувати зібраний врожай і отримані кошти
інвестувати у нове виробництво. Тому в цьому ви�
падку лісове господарство відрізняється від
сільського тим, що приріст вартості пов'язаний
лише із землею, а не з продукцією, що отримуєть�
ся. Значення землі в лісовому господарстві оче�
видне, не зважаючи на те, що земля і лісові ресур�
си в лісовому законодавстві України ототожню�
ються.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Відповідно до Конституції України, земля є

основним національним багатством, що перебу�
ває під особливою охороною держави, право влас�
ності на землю гарантується [5]. Статтею 206 Зе�
мельного кодексу України визначено, що викори�
стання землі в Україні є платним [4]. У свою чер�
гу, плата за землю — це обов'язковий платіж, що
справляється у формі земельного податку та орен�
дної плати за земельні ділянки державної і кому�
нальної власності. Відповідно до Податкового
Кодексу України, об'єктом оподаткування зе�
мельним податком є: земельні ділянки, які пере�
бувають у власності або користуванні та земельні
частки (паї), які перебувають у власності [9].

Земельні ділянки сільськогосподарського
призначення використовуються їх власниками
або користувачами виключно в межах вимог
щодо користування землями певного виду вико�
ристання, встановлених главою 5 Земельного
кодексу [4].

Правильність оподаткування землі залежить
від багатьох чинників: по�перше, на яких умовах
надано земельну ділянку (у власність, постійне
користування, оренду); по�друге, від категорії зе�
мельної ділянки, яка залежить від її цільового
призначення та від встановлення нормативної
грошової оцінки [2].

Землі лісогосподарського призначення займа�
ють значну частку у структурі земельного фонду
України. Важливою складовою земельних відно�
син є ефективна податкова політика у сфері зем�
лекористування. Дослідження механізму оподат�
кування земель сільськогосподарського та лісо�
господарського призначення дає можливість от�
римати важелі для зростання надходжень від пла�
ти за землю та забезпечення раціонального вико�
ристання земельних ресурсів. Проблема оподат�
кування земель лісогосподарського призначення
полягає в тому, що відсутній прямий платіж за ви�
користання цієї категорії земель. Як зазначає вче�
ний�лісівник А.М. Бобко, землі лісові упродовж
усіх років незалежності використовуються всупе�
реч умовам ринкової економіки, а українському
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народу як власнику природних ресурсів — землі
— ніякого доходу не приносять [1].

Виходить, що землі лісогосподарського при�
значення не оцінюються, оскільки згідно Подат�
ковим кодексом (ст. 273.1) податок за ці землі
справляється як складова рентної плати за спец�
іальне використання лісових ресурсів. Ця катего�
рія земель має свої особливості, адже за чинним
законодавством, розглядаються земельні ділянки,
на яких розташована лісова рослинність, а не су�
цільний масив. Тут як раз і виникають запитання
щодо використання цієї категорії земель, а також
їх оцінки. Який шлях обрати чи використовувати
просторово�територіальний принцип, чи рослин�
ний покрив. Академік О. Фурдичко вважає, що це
є суттєвим та важливим чинником щодо розумін�
ня термінів "землі лісогосподарського призначен�
ня" та "ліси" або "ліс", які дуже часто ототожню�
ють [10].

Викладене свідчить про те, що є всі підста�
ви оподатковувати на загальних підставах
землі лісогосподарського призначення (за при�
кладом земель сільськогосподарського призна�
чення).

Лісогосподарські підприємства згідно з по�
датковим законодавством сплачують рентну пла�
ту за спеціальне використання лісових ресурсів.
Ця плата є лісовими таксами (ст. 256, ПКУ), з
чого виходить, що об'єктом плати є не земля або
земельна ділянка, а ліс, точніше — деревина.
Ставки збору за заготівлю деревини основних
лісових порід диференціюються в розрізі двох
поясів, п'яти розрядів і великої, середньої та
дрібної ділової (без кори) деревини, а також дро�
в'яної деревини (з корою). Тобто фактично від
обсягів заготовленої деревини, що немає зв'яз�
ку з розмірами площ земель лісогосподарського
призначення.

Підприємства сільського господарства за
землі сільськогосподарського призначення спла�
чують земельний податок. Земельний кодекс Ук�
раїни трактує: "...об'єктом плати за землю є зе�
мельна ділянка" (ст. 206). Розмір земельного по�
датку безпосередньо залежить від ставки подат�
ку, площі земельної ділянки, величини норматив�
ної грошової оцінки земельної ділянки, коефіці�
єнта індексації такої оцінки, а також наявності
наданих законодавством пільг [2].

На основі дослідження чинного законодавства
та наукових праць вчених результати порівняль�
ного аналізу оподаткування земель сільськогос�
подарського призначення та земель лісогоспо�
дарського призначення структуризовано в таб�
лиці 1.

З 2010 року у законі України, який регулює
відносини, що виникають у сфері справляння по�
датків і зборів закріплено визнання нормативно
грошової оцінки земельних ділянок базою опо�
даткування земель [9]. Величина земельного по�
датку залежить від вартості землі. Точна оцінка
вартості землі є основою ефективної системи опо�
датковування, а також сприяє правильному прий�
няттю рішень у галузі землекористування як в дер�
жавному, так і в приватному секторі. Це необхід�
но застосовувати у лісовій галузі, де земля не оці�
нюється належним чином.

Незважаючи на те, що в останні роки значно
розширилася база стягнення рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів, потен�
ціал вилучення даного фіскального платежу ви�
користовується недостатньо. Варто перейти до
нового формату рентного регулювання викорис�
тання земель лісогосподарського призначення в
частині розвитку мисливського господарства та
використання інших корисних функцій лісових
екосистем. На основі теоретичних досліджень

Таблиця 1. Відмінності оподаткування сільськогосподарських
та лісогосподарських підприємств

Сільське господарство Лісове господарство 
Інструменти оподаткування земель

Земельний податок 
 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

Об’єкт оподаткування
Землі сільськогосподарського призначення Деревина на пні (деревина, заготовлена в порядку рубок 

головного користування; деревина, заготовлена під час 
проведення певних заходів та інше (ПКУ ст. 256.2)) 

База оподаткування
Нормативна грошова оцінка одного гектара 
сільськогосподарських угідь, з урахуванням коефіцієнта 
індексації, визначеного за станом на 1 січня базового 
податкового (звітного) року 

Лісові такси на деревину, заготовленою в порядку рубок 
головного користування, заготовлену під час проведення 
заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їх 
оздоровлення, посилення захисних властивостей (у 
деревостанах віком понад 
40 років) та інше (розширено базу з прийняттям ПКУ) 

Розмір ставок (залежить від)
Ставки за одиницю площі землі залежать від якості і 
місцезнаходження земельної ділянки, виходячи з її 
кадастрової оцінки; 
зокрема, ставки земельного податку з 1 га 
сільськогосподарських угідь встановлюються у процентах 
від їх грошової оцінки у таких розмірах 

Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід 
диференціюються в розрізі двох поясів, п’яти розрядів і 
великої, середньої та 
дрібної ділової (без кори) деревини, а також дров’яної 
деревини (з корою) 
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здійснено аналіз справляння ренти за спеціальне
використання лісових ресурсів в Україні за 2011—
2015 рр. (рис. 1).

За результатами аналізу бачимо, що система
господарювання в українських лісах є неефектив�
ною, перевищення видатків над доходами держав�
ного бюджету призводить до того, що держава як
власник лісових ресурсів несе збитки. З 2014 року
ситуація змінюється. Однак проблема недостат�
нього бюджетного фінансування заходів з охоро�
ни та захисту лісів, лісорозведення обумовлена
тим, що видатки Державного бюджету з року в рік
скорочуються, а Держлісагентство не має ме�
ханізмів акумуляції та перерозподілу доходів від
ведення лісового та мисливського господарства.
Одним із способів регулювання раціонального
природокористування є використання податків,
які дають змогу вилучити частину ренти з метою
її використання для фінансування потреб відтво�
рення природних ресурсів та створення переду�
мов для стимулювання ефективного та економно�
го використання ресурсів.

Дослідження оподаткування земель лісогос�
подарського призначення за прикладом сільсько�
го господарства за рахунок сплати лісогоспо�
дарськими підприємствами земельного податку
свідчить про те, що цей фіскальний інструмент має
перспективи покрити втрати бюджету, якщо його
правильно застосовувати. Завдяки стимулюючій
функції земельного податку можна досягнути
підвищення ефективності лісокористування.
Розмір земельного податку за землі сільськогос�
подарського призначення залежить від її вартості.
Тому економічна оцінка земельних ділянок, вкри�

тих лісовою рослинністю або призначених для ви�
рощування лісу, повинна базуватися на макси�
мальних можливостях лісорослинних умов роз�
ташування ділянки лісової землі. Вона може слу�
гувати базою оподаткування земель лісогоспо�
дарського призначення.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Стимулювання земельним податком якомога
ефективнішого використання природної продук�
тивності землі у лісовому господарстві визна�
чається механізмом його справляння. Нині діюче
справляння в Україні земельного податку за землі
лісогосподарського призначення як складової
плати за спеціальне використання лісових ре�
сурсів, що визначається лісовим законодавством,
залежить від обсягів лісокористування і супере�
чить механізму оподаткування землі, який поши�
рений у країнах з ринковою економікою. В Ук�
раїні рентні платежі — це половина фіскального
навантаження на підприємства галузі, й за ос�
танній час вони зросли майже вдвічі. Необхідно
відзначити, що заміна переважної більшості по�
датків і зборів єдиним податком на землю для лісо�
господарських підприємств на зразок застосуван�
ня фіксованого сільськогосподарського податку
до сільськогосподарських суб'єктів господарю�
вання не є вирішенням проблем. Це може призве�
сти до порушення балансу фінансової системи
через відсутність безпосереднього зв'язку земель�
ного податку з результатами господарської діяль�
ності власників землі та обсягом необхідних дер�
жавних витрат. Оподаткування земель лісогоспо�

Рис. 1. Аналіз системи оподаткування земель лісогосподарського призначення підприємств
Держлісагенства України
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дарського призначення забезпечить права безпе�
речного власника на присвоєння вигод (отриман�
ня ренти) в абсолютному розмірі на суму сплачу�
ваного земельного податку. Тому в цьому випад�
ку економічна оцінка земельних ділянок, вкритих
лісовою рослинністю або призначених для виро�
щування лісу, повинна враховувати лише перева�
жаючі види її використання, які приносять ре�
альні доходи. На практиці багатьма країнами з
розвинутим лісовим господарством впроваджені
інструментів, які виконують стимулюючу функ�
цію податків та інших добровільних фіскальних
інструментів. Це допомагає ефективно досягну�
ти цілей і завдань лісової політики. Тому враху�
вавши ситуацію, що склалася в Україні, необхід�
ним є перегляд норм правого врегулювання прав
власності на землі лісогосподарського призначен�
ня, а також методів податкових взаємовідносин
лісокористувачів з бюджетною системою Украї�
ни з метою реалізації економічних (фінансових і
податкових) інтересів усіх суб'єктів земельних
відносин в лісовому господарстві.
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