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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Лісовий сектор є доволі багатофункціо�

нальною та диверсифікованою сферою вироб�
ничо�господарської діяльності, що дуже часто
призводить до конфлікту інтересів між його ос�
новними ланками. Більше того, лісові ресурси,
які становлять сировинну базу цього сектора,
перебувають у державній власності, а це вста�
новлює додаткові обмеження для реалізації
приватної підприємницької ініціативи. Факто�
рами послаблення конкурентних переваг лісо�
вого сектора є також високий рівень зносу ос�
новних виробничих фондів лісогосподарських
підприємств, значна частка необробленої дере�
вини в структурі вітчизняного експорту, по�
вільне впровадження інноваційних процесів у
лісогосподарську діяльність, неврегульо�
ваність економічних відносин на регіональних
ринках лісопродукції.
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У статті обгрунтовується доцільність поширення в системі економічних відносин інститутів
державно�приватного партнерства. Визначено суть, основні цілі, етапи створення та структуру
лісового кластера як найбільш оптимальної форми державно�приватного партнерства в лісовому
секторі національного господарства.

Expedience of distribution in the system of economic relations of institutes of state private partnership
is grounded in the article. Certainly essence, primary purposes, stages of creation and structure of forest
cluster, as the most optimum form of state private partnership in the forest sector of national economy.

За таких умов необхідною є інституціона�
лізація таких форм підприємницької діяльності,
які, з однієї сторони, сприятимуть нарощенню
лісоресурсного потенціалу окремих територій,
а з іншої — підвищуватимуть рівень комплекс�
ності переробки деревини. Такою формою ви�
ступає державно�приватне партнерство (ДПП),
яке зберігає власність держави на лісові ресур�
си і землі лісового фонду, а також важливі
об'єкти лісоохоронної та лісовідновлювальної
інфраструктури, але при цьому створює спри�
ятливі інституціональні та фінансово�кредитні
передумови для залучення приватних вітчизня�
них та закордонних інвестицій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Обгрунтування необхідності поширення в
лісовому секторі інститутів ДПП вже давно
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здійснюється в працях ві�
домих російських вчених,
таких як М. Соколов, В.
Шихальов, А. Корнієнко,
Д. Сорокін, В. Тріпак та
інших [3; 8—11].

В Україні ця ідея ще не
набула значного поширен�
ня через об'єктивні обме�
ження у виборі механізмів
інституціонального забез�
печення впровадження ор�
ганізаційно�правових
форм підприємництва у
лісовому секторі. Об�
'єктивні обмеження поля�
гають у незначній лісис�
тості території, як прави�
ло, природоохоронній
спрямованості українсь�
ких лісів, тотальному
погіршенні в окремих регіонах породно�віко�
вої структури лісового фонду. Найбільш сис�
темно до проблем інституціонального забезпе�
чення впровадження ДПП у лісовий сектор пі�
дійшли Є. Мішенін та Г. Мішеніна [4—7].

Г. Мішеніна розглядає ДПП як систему орган�
ізаційно�економічних та правових форм, методів
та інструментів інноваційного характеру щодо
узгодження еколого�економічних та соціальних
інтересів суспільства, територіальних громад,
державних структур та суб'єктів підприємництва
щодо забезпечення сталого лісокористування та
екосистемного управління лісовим господар�
ством шляхом збалансованого розподілу сфер
управління, контролю, ризиків та результатів між
партнерами підприємницького лісогосподарю�
вання на довгостроковій основі.

Вона вказує на широкий спектр можливих
механізмів ДПП в лісоресурсній сфері стосов�
но їх реалізації в системі лісоекологічних відно�
син: оренда з переходом права власності, без�
строкова оренда, лізинг, депозитарно�компен�
саційна система лісокористування та лісовід�
новлення, створення інтегрованих підприєм�
ницьких структур (кластерів) із залученням
державних структур, концесія, створення�во�
лодіння�управління�передача, відділення ак�
тивів, контракт на управління [5].

Тому на порядок денний виходить завдан�
ня теоретико�методологічного обгрунтування
найбільш прийнятних для поширення в лісовий
сектор форм ДПП, які сприятимуть покращен�
ню інвестиційного забезпечення оновлення ма�
теріально�технічної бази лісового господар�
ства та деревообробного виробництва.

НЕВИРІШЕНА РАНІШЕ ЧАСТИНА
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Декларації про реформування лісового
сектора національного господарства до цих
пір так і не отримали формального та нефор�
мального інституціонального підгрунтя, що,
з огляду на стратегічну важливість лісоре�
сурсного потенціалу для розвитку матері�
ального виробництва і створення сприятли�
вих умов життєдіяльності населення, уне�
можливлює модернізацію окремих регіо�
нальних лісогосподарських комплексів, які
мають для цього сприятливі природно�ре�
сурсні та виробничо�технічні передумови.
Окремі пропозиції щодо впровадження
інститутів ДПП у лісовий сектор не отрима�
ли достатнього науково�методичного забез�
печення, що гальмує можливість їх реалі�
зації в найближчій перспективі. ДПП — це
синтетична форма підприємництва, яка має
конкретні різновиди (кластери, асоціації,
холдинги, тощо), які і потребують обгрунту�
вання на можливість їх поширення в окремі
ланки лісового сектора.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З огляду на сказане вище метою даної пуб�

лікації є визначення сутності, найбільш харак�
терних рис та переваг ДПП як особливої фор�
ми партнерства держави й підприємницьких
структур, обгрунтування доцільності впрова�
дження окремих його різновидів у лісовий сек�
тор найбільш депресивних територій, визначен�
ня етапів створення, переваг та структури лісо�
вих кластерів.

Рис. 1. Основні риси ДПП
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДПП є надзвичайно поширеною формою

підприємництва, за допомогою якої реалізу�
ються інфраструктурні проекти та відбуваєть�
ся освоєння і видобуток цінних природних ре�
сурсів, в першу чергу мінерально�сировинних.
Дана форма підприємницької діяльності є
дієвим засобом інституціональної трансфор�
мації окремих сегментів національного госпо�
дарства перехідних суспільств, оскільки висту�
пає альтернативою радикальним ринковим пе�
ретворенням (тотальна приватизація держав�
ної власності, швидка децентралізація системи
управління соціально�економічними процеса�
ми, передача іноземним інвесторам важливих
господарських об'єктів), що послаблює соці�
альні антагонізми, які супроводжують зміну
суспільно�економічних формацій [1; 2].

Основні риси ДПП, які представлені на рис.
1, засвідчують прийнятність цієї форми підпри�
ємництва для вітчизняних реалій, оскільки вона
позбавлена синдрому короткочасності функ�
ціонування, дозволяє послабити ризики для
представників бізнесу при реалізації капітало�

містких інвестиційних про�
ектів, забезпечує приплив
приватного капіталу в тра�
диційно державні сфери
діяльності, усуває прояви
недобросовісних домовле�
ностей між зацікавленими
сторонами при реалізації
інфраструктурних про�
ектів, особливо на муніци�
пальному рівні.

ДПП дасть можливість
вирішити ряд проблем, які є
актуальними для міських і
сільських поселень доволі
тривалий період — утри�
мання інфраструктурних
об'єктів та відтворення при�
родно�ресурсного потенці�
алу (при цьому зберігаєть�
ся право власності на вка�
зані вище активи чи то за
державою, чи то за муніци�
пальним утворенням). По�
єднання адмінресурсу та
приватної ініціативи під�
приємницьких структур
створить передумови для
залучення інвестиційних
ресурсів та передових висо�
коефективних технологій.
Більше того, проекти ДПП

є привабливими як для держави, так і для
підприємницьких структур, оскільки державні
гарантії зменшують підприємницький ризик, а
додаткові недержавні інвестиції сприяють роз�
будові інфраструктури поселень та примножу�
ють потенціал середовища проживання (рис. 2).

Ще вищий синергетичний ефект очікується
при впровадженні інститутів ДПП у лісовий
сектор, де необхідною умовою ефективного
розвитку є збереження і примноження лісоре�
сурсного потенціалу, а достатньою — реаліза�
ція масштабних проектів щодо модернізації
техніко�технологічної бази лісозаготівельного
та деревообробного виробництва, а також
впровадження додаткових потужностей по�
глибленої переробки деревини.

Найбільш прийнятною формою ДПП у лісо�
вому секторі є лісовий кластер — нестатутне
та добровільне об'єднання органів місцевої вла�
ди, регіональних підрозділів Держкомлісу Ук�
раїни, лісогосподарських підприємств та
фінансово�кредитних установ з метою реалі�
зації важливих для регіону і лісового сектора
проектів (підвищення конкурентоспромож�

Рис. 2. Переваги проектів на основі ДПП
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ності продукції лісогоспо�
дарських підприємств,
інституціональна та сис�
темна структуризація регі�
ональних ринків лісопро�
дукції, зміцнення позицій
малих лісогосподарських
підприємств).

Лісові кластери є тією
формою лісогосподарсько�
го підприємництва, яка доз�
волить реформувати систе�
му економічних відносин у
лісовому секторі і при цьо�
му не порушити фундамен�
тальні принципи лісокори�
стування, які викладені у
Лісовому кодексі України.
Цьому будуть сприяти па�
ритетні відносини між
підрозділами Мінприроди,
Мінагрополітики, Держко�
молісу, органами місцевого
самоврядування, підприєм�
ницькими структурами та
фінансово�кредитними ус�
тановами. Саме на базі
даної тези й сформульовані
цілі створення лісових кла�
стерів (рис. 3).

Кластери мають у своїй основі певну стійку
систему розповсюдження нових знань, техно�
логій і продукції — так звану технологічну ме�
режу. Вони спираються на сумісну наукову
базу. Підприємства кластера мають додаткові
конкурентні переваги за рахунок можливості
здійснювати внутрішню спеціалізацію і стан�
дартизацію, мінімізувати витрати на впровад�
ження інновацій. Важливою особливістю кла�
стерів є наявність в їх структурі гнучких
підприємницьких структур малого бізнесу, що
дозволяють формувати так звані інноваційні
"точки зростання" [9].

Визначення місцеположення усередині кла�
стера може забезпечити привілейований або
дешевший доступ до таких чинників виробниц�
тва, як сировина, машинне устаткування, по�
слуги бізнесу, персонал. Таким чином, кластер
є просторовою організаційною формою, яка за
своєю внутрішньою суттю може бути ефектив�
нішою відносно ресурсів — у разі наявності
конкурентоздатних місцевих постачальників.

Отримання факторів виробництва від учас�
ників кластера може приводити до нижчої вар�
тості операцій, ніж у разі використання відда�
лених джерел постачання. Доступність місце�

вих ресурсів мінімізує необхідність у матеріаль�
но�виробничих запасах і позбавляє від необхі�
дності витрат на імпорт, а також пов'язаних з
цим затримок.

Постачання ресурсів усередині кластера
полегшує комунікацію, знижує витрати на
адаптацію і сприяє загальному забезпеченню
допоміжного або підтримуючого обслугову�
вання, такого як установка, наладка, навчання
користувачів, усунення неполадок і своєчасний
ремонт. При рівності інших параметрів доступ
до місцевих ресурсів завжди переважає над за�
безпеченням доступу до дистанційно віддале�
них ресурсів, особливо у разі інноваційних або
специфічних факторів виробництва, що вклю�
чають як невід'ємну складову технологію,
інформацію або обслуговування [9].

Створення лісового кластера не має бути
разовим актом, а має включати ряд послідов�
них етапів, щоб уникнути інституціональних
розривів при встановленні партнерських відно�
син між потенційними учасниками (рис. 4).

У першу чергу, варто оцінити умови форму�
вання кластера (рівень розвитку лісогоспо�
дарської інфраструктури, стан техніко�техно�
логічної бази лісозаготівельного господарства
та деревообробного виробництва, лісистість

Рис. 3. Цілі створення лісових кластерів
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території, розподіл земель
лісового фонду між пост�
ійними лісокористувачами,
які підпорядковані різним
відомствам).

Необхідно відслідкову�
вати мотиваційні орієнтації
потенційних учасників,
щоб не порушити баланс
інтересів і упередити нега�
тивний вплив на лісовий
фонд, а також обмежити
монополізацію регіональ�
них ринків деревини. По�
друге, варто визначити
рівень взаємозалежності
учасників кластера, щоб не
допустити узурпації систе�
ми управління одним з них,
а також — поглинання по�
тужними лісогосподарсь�
кими підприємствами ма�
лих підприємств. Врахову�
ючи те, що при створенні
кластера виникатимуть
трансакційні витрати, доц�
ільно формувати інституц�
іональну підсистему, яка
буде відповідати за просу�
вання продукції на ринки та
встановлення зв'язків з
контрагентами.

Мається на увазі ство�
рення консалтингових
організацій та інших дорад�
чих служб. Слід виходити з
того, що кластер — це доб�
ровільне нестатутне об�
'єднання і формування ко�
ординаційного центру не
має обмежувати госпо�
дарську та правову са�
мостійність учасників. Це є
необхідною умовою. І вона
має бути відображена в по�
ложеннях, які регламенту�
ють функціонування клас�
тера. Принциповим момен�
том є ідентифікація тих
видів діяльності, які вико�
нуються спільно учасника�
ми кластера, а які — відок�
ремлено, а також чітка спе�
цифікація функцій, які де�
легують учасники цього
об'єднання координацій�

Рис. 4. Етапи створення лісового кластера
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Рис. 5. Переваги кластерної організації лісогосподарської
діяльності
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ному центру. Варто також
визначити умови участі
кожного з учасників при
створенні принципово но�
вого виробництва (суб'єкт
інвестиційного забезпе�
чення, виконавець підряд�
них робіт, підприємство,
що здійснює пуско�нала�
годжувальні роботи).

Детермінуючим чинни�
ком лісогосподарської
кластеризації має бути на�
ступне припущення: клас�
тер — це не статична інва�
ріантна цілісність, а дина�
мічна єдність зацікавлених
сторін, яка періодично по�
требує інституціональної
трансформації та перегля�
ду продуктової стратегії.
Погіршення результатів
функціонування кластер�
ного утворення, що вияв�
ляється на основі періо�
дичної оцінки ефектив�
ності діяльності даного
об'єднання, якраз і має ви�
ступати передумовою для
його інституціональної
трансформації.

Саме лісовий кластер
має ряд переваг над інши�
ми формами ДПП, які мо�
жуть бути інституціоналі�
зовані в лісовому секторі
(рис. 5). Нестатутний та
добровільний характер об'єднання оптимізує
склад учасників, встановлює в стосунках між
ними атмосферу довіри та партнерства, що дає
можливість підтримувати обмін інформацією,
спрощувати доступ до технологій, які є пере�
довими як на вітчизняному, так і на світовому
ринках.

У межах кластера в разі несприятливої ко�
н'юнктури на ринках деревини його учасники
можуть надавати один одному преференції,
щоб отримати конкурентні переваги над інши�
ми суб'єктами лісових відносин. Кластер доз�
воляє завдяки консолідації зусиль місцевої вла�
ди, лісогосподарських підприємств та фінансо�
во�кредитних установ підвищувати інвестицій�
ну привабливість лісогосподарських проектів,
що дасть можливість нарощувати рівень капі�
талізації лісових та лісогосподарських активів
і в кінцевому підсумку забезпечувати високий

рівень конкурентоспроможності лісового сек�
тора. Більше того, інституціональна підсисте�
ма лісового кластера є доволі гнучкою і надзви�
чайно адаптованою до умонтування нових еле�
ментів, що дозволяє вводити в його склад
освітні системи, які перманентно будуть вирі�
шувати проблему кадрового забезпечення ок�
ремих видів лісогосподарської діяльності.

У межах лісового кластера кожен його
учасник здатний відстоювати власні цілі, ви�
ходячи з яких він вступив у дане об'єднання.
Органи місцевого самоврядування максималь�
ною мірою будуть сприяти наданню держав�
ним лісогосподарським підприємствам мало�
продуктивних сільськогосподарських угідь
для їх подальшого заліснення, проводитимуть
тендери на реалізацію муніципального замов�
лення щодо заготівлі паливних дров для най�
менш захищених верств населення, надавати�
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Рис. 6. Структура лісового кластера
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муть гарантії підприємницьким структурам
щодо відшкодування частини відсотків за от�
римані кредитні ресурси, які освоюються для
розбудови інфраструктури сільських поселень
(рис. 6).

Державні лісогосподарські підприємства
отримають можливість з меншими затратами
часу та адміністративного ресурсу отримува�
ти додаткові території для розширення лісо�
вого фонду. Стануть більш спрощеними ме�
ханізми реєстрації малих форм лісогоспо�
дарського підприємництва та підвищиться
ймовірність випуску екологічних облігацій
місцевої позики. Фінансово�кредитна устано�
ва матиме значний потенціал для нарощення
величини кредитних операцій, оскільки в за�
ліснених адміністративних районах лісовий
сектор є базовою ланкою всього господарсь�
кого комплексу і попит на кредитні ресурси
підприємствами цієї галузі є значним.

Передувати інституціоналізації окремих
форм ДПП має реалізація заходів з вдоско�
налення організаційно�економічного механ�
ізму активізації лісогосподарського
підприємництва:

1) визнати і законодавчо затвердити на дер�
жавному і регіональному рівні діяльність, по�
в'язану з процесом виконання лісогосподарсь�
ких робіт, як окремий вид підприємницької
діяльності з оплатою результатів такої діяль�
ності за цінами, що встановлюються відповід�
но до чинних норм і розцінок;

2) визнати право орендаря виконувати лісо�
господарські роботи за допомогою залучення
спеціалізованих фірм;

3) на регіональному рівні з метою коорди�
нації і полегшення пошуку потенційних парт�
нерів створити умови для формування ринку
лісогосподарських послуг;

4) розробити економічні важелі регулюван�
ня функціонування лісового сектора з ураху�
ванням інституціональних перетворень у націо�
нальному господарстві [9].

Формування інституціонального середови�
ща впровадження окремих форм ДПП має
відбуватися в міру зміцнення інститутів грома�
дянського суспільства в системі економічних
відносин. Це дасть можливість уникнути інсти�
туціональних розривів між пріоритетами дер�
жавної лісової політики та домінантами лісо�
господарського підприємництва.

ВИСНОВКИ
Лісовий сектор потребує впровадження та�

ких організаційно�правових форм підприєм�
ництва, які дадуть можливість повноцінно вли�

ватися в цю сферу економічних відносин при�
ватному підприємницькому капіталу і при цьо�
му зберігати право власності держави на лісові
блага та стратегічно важливі об'єкти лісоохо�
ронної інфраструктури. Такою організаційною
формою підприємництва є ДПП, а серед його
різновидів найбільш адаптованими до умов
лісового сектора виступають кластерні утво�
рення.

Кластерна організація лісогосподарської
діяльності має явні переваги над іншими фор�
мами ДПП, які полягають у добровільності
входження учасників до складу кластера, кон�
солідації зусиль безпосередніх лісокористу�
вачів, органів місцевої влади та фінансово�кре�
дитних установ, можливості періодичної ро�
тації учасників та перегляду умов взаємодії між
ними. Важливим моментом інституціоналізації
лісових кластерів є активна роль в їх функціо�
нуванні органів влади сільських територій, де
сконцентрована переважна більшість складо�
вих лісоресурсного потенціалу.

Система управління та виробнича структу�
ра кластера мають значний потенціал для підви�
щення дієвості бюджетонаповнювальної функ�
ції залучення у господарський оборот лісових
ресурсів місцевого значення і тим самим наро�
щення фінансового потенціалу соціально�еко�
номічного піднесення сільських територій.
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