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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні на сьогодні склалася модернізо�

вана пострадянська модель інституційних ра�
мок управління лісами і лісовим господарством,
яка протягом періоду трансформації від цент�
ралізованої адміністративно�командної еконо�
міки до ринкової продемонструвала свою не�
ефективність — до тепер спостерігається над�
мірний директивний вплив держави, необгрун�
товане стримування реформування лісоресур�
сних відносин, відсутність дієвих механізмів
інвестування примноження лісоресурсного
потенціалу, розвитку агроландшафтних фор�
мувань, модернізації технологічних процесів з

УДК 330.15: 630.6

Б. В. Шумлянський,
аспірант, Львівський національний аграрний університет

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ
ЗБАЛАНСОВАНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

B. Shumlyansky,
Postgraduate student, Lviv National Agrarian University

INNOVATIVE MODEL OF FORMING OF INVESTMENT MECHANISM OF THE BALANCED USE
OF THE FORESTS

У статті обгрунтовано необхідність побудови інноваційної моделі формування інвестиційного механізму зба"
лансованого лісокористування, яка дозволить створити належне організаційно"економічне підгрунтя для стимулю"
вання вітчизняних та зарубіжних інвесторів до інвестування коштів у розвиток лісового сектору України. Висвітлено
авторське бачення визначення змісту поняття "інноваційна модель формування інвестиційного механізму збалансо"
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у розвиток лісового сектору економіки. Запропоновано інноваційну модель формування інвестиційного механізму
збалансованого лісокористування.

The necessity of construction of innovative model of forming of investment mechanism of the balanced use of the
forests is reasonable in the article, that will allow to create necessary organizationally"economic soil for stimulation of
home and foreign investors to investing of facilities in development forest to the sector of Ukraine. Authorial vision of
determination of maintenance of concept "Innovative model of forming of investment mechanism of the balanced use of
the forests" is reflected. Basic principles of construction of investment mechanism of the balanced use of the forests are
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лісовирощування та використання лісових ре�
сурсів тощо. Прагнення ж України стати чле�
ном спільноти європейських держав потребує
на термінове реформування. Нині уряд Украї�
ни намагається адаптувати лісову політику і за�
конодавство до вимог ЄС, а також робить спро�
би реформувати окремі інституції, ключовими
серед яких слід визнати інституцій інвестуван�
ня збалансованого лісокористування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Інвестування слугує одним із найбільших
потужних фінансових інструментів, вміле за�
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стосування якого забезпечує досяг�
нення високоефективних результатів
у будь�якій сфері діяльності. Саме
тому проблеми формування інвести�
ційного механізму, інвестиційного се�
редовища тощо постійно знаходить�
ся в центрі досліджень науковців, зо�
крема таких, як А. Бобко, О. Веклич,
Л. Гринів, Б. Данилишин, А. Дейнека,
Д. Добряк, Н. Зіновчук, М. Козоріз,
А. Карпук, Б. Колісник, В. Кравців,
П. Лакида, І. Соловій, С. Харічков,
М. Хвесик, Є. Хлобистов, О. Фурдич�
ко, О. Шубалий, І. Юхновський та ін.
Проте, незважаючи на вагомі напра�
цювання вчених, до нині не всі аспек�
ти окресленої наукової проблемати�
ки достатньо висвітлені в сучасній на�
уковій літературі. Зокрема доволі ак�
туальними як на методологічному рівні, так і
на прикладному, є проблеми формування інве�
стиційного механізму збалансованого лісоко�
ристування, заснованого на стимулюванні
вітчизняних та зарубіжних інвесторів до інве�
стування коштів у розвиток лісового сектору
України. Вирішення цієї проблеми потребує на
подальше поглиблене вивчення питань з даної
тематики.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у обгрунтувані необхі�

дності побудови інноваційної моделі форму�
вання інвестиційного механізму збалансовано�
го лісокористування, яка дозволить створити
належне організаційно�економічне підгрунтя
для стимулювання вітчизняних та зарубіжних
інвесторів до інвестування коштів у розвиток
лісового сектору України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Україна, підтримуючи міжнародні програми

захисту лісів, взяла на себе зобов'язання вести
лісове господарство за узгодженими євро�
пейськими принципами сталого розвитку. Про�
те забезпечення сталого розвитку лісового гос�
подарства можливе лише за умов створення
належного фінансового забезпечення. Практи�
ка ж останніх років свідчить, що нині діюча
бюджетна форма фінансування лісового сек�
тору насправді є гальмом розвитку галузі. За
статистичними даними обсяги бюджетного
фінансування протягом 1992—2013 рр. досяг�
ли максимального рівня в 2013 році, але склали
лише 1/5 від понесених витрат на ведення лісо�
вого господарства та природоохоронні заходи.
Решта витрат на ведення лісового господарства

фінансувалась власними коштами господарств
(рис. 1).

Найбільшу питому вагу у структурі власних
коштів до тепер займали кошти від здійснення
експортних операцій, обсяги яких щорічно на�
рощувались. Проте з введенням в дію Закону
"Про внесення змін до Закону України "Про
особливості державного регулювання діяль�
ності суб'єктів підприємницької діяльності,
пов'язаної з реалізацією та експортом лісома�
теріалів" (щодо мораторію на експорт лісо� та
пиломатеріалів у необробленому вигляді)" ого�
лошено тимчасову заборону у вигляді 10�річно�
го мораторію на вивіз за кордон деревини. А
отже, у найближче десятиліття у структурі
власних надходжень кошти від здійснення ек�
спортних операцій будуть практично відсутні,
що матиме суттєвий вплив на рівень фінансо�
вого забезпечення функціонування лісового
сектору економіки та потребуватиме активі�
зації процесу інвестування.

Активізація процесу інвестування, на нашу
думку, можлива лише за умови розробки інно�
ваційної моделі формування інвестиційного
механізму збалансованого землекористування,
яка дозволить створити належне організацій�
но�економічне підгрунтя для стимулювання
вітчизняних та зарубіжних інвесторів до інве�
стування коштів у розвиток лісового сектору
економіки.

Історичний огляд розвитку поняття "інно�
ваційності" свідчить, що як вітчизняній, так і
світовій науковій літературі властива багато�
гранність поглядів до сутності даного поняття,
тому в працях сучасних вчених термін "інно�
ваційність" вживається із значними розбіжно�
стями в його трактуванні (табл. 1).
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Рис. 1. Питома вага витрат на ведення лісового
господарства та природоохоронні заходи, покритих за

рахунок бюджетних та власних коштів, %

Джерело: побудовано автором за [5].
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Базуючись на результатах проведеного
теоретичного дослідження поняття, сутності та
основних підходів до визначення "інновацій�
ності" вважаємо за потрібне доповнити існую�
чу систематизацію підходів трансформаційним
підходом, за яким "інноваційність" варто роз�
глядати як якісну елементну або кардинальну
зміну вже існуючої ідеї, засобу чи процесу.
Звідси під інноваційною моделлю формування
інвестиційного механізму збалансованого
лісокористування, слід розуміти модель фор�
мування інвестиційного механізму, що перед�
бачає якісну елементну або кардинальну зміну
існуючих принципів формування інвестиційно�
го механізму на принципи, які мають грунтува�
тись на поєднанні потужного приватного
фінансування та розгалуженої системи дер�

жавного стимулювання вітчизня�
них і зарубіжних інвесторів до
інвестування коштів у розвиток
лісового сектору.

Основні положення системи
стимулювання інвестування лісо�
вого сектору закладено в ряді за�
конодавчих та нормативно�право�
вих актів. Проте принципи стиму�
лювання інвестиційної діяльності
закріплені в них, на жаль, не спри�
яли створенню дієвої системи сти�
мулювання активізації інвестуван�
ня розвитку лісоресурсної сфери,
адаптовану до потреб окремих

суб'єктів господарювання та спрямовану на
вирішення ключових еколого�економічних і
соціальних проблем локального, регіонально�
го та національного масштабу [1, с. 52]. На нашу
думку, базовими принципами формування інве�
стиційного механізму збалансованого лісоко�
ристування на засадах стимулювання вітчизня�
них та зарубіжних інвесторів мають стати прин�
ципи подані на рисунку 2.

Потреба в економічному стимулюванні
інвестування збалансованого лісокористуван�
ня за принципом раціонального та комплекс�
ного використання лісоресурсного потенціалу
пояснюється тим, що в сучасних умовах існує
нагальна потреба саме в комплексному вико�
ристанні лісоресурсного потенціалу. Згідно з
національним класифікатором ДК 009:2010

"Класифікація видів економ�
ічної діяльності" (КВЕД�2010)
комплексне використання
лісоресурсного потенціалу
включає наступні види еконо�
мічної діяльності (табл. 2).

Проте комплексне вико�
ристання лісоресурсного по�
тенціалу передбачає не лише
створення основної про�
дукції, а також залучення у
вторинну переробку відходів,
які утворились під час ство�
рення основної продукції та
інших її компонентів, для
розширення асортименту
продукції і задоволення най�
різноманітніших потреб сус�
пільства.

Здійснення економічного
стимулювання інвестування
збалансованого лісокористу�
вання за принципом дотри�
мання міжнародних систем
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Рис. 2. Принципи побудови інвестиційного механізму
збалансованого лісокористування на засадах економічного

стимулювання вітчизняних та зарубіжних інвесторів

Джерело: власна розробка.

Таблиця 1. Систематизація підходів до визначення поняття
"інноваційність"
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стандартизації і сертифікації
лісових екосистем пов'язано
з перспективою подальшої
євроінтеграції України, яка
вимагає на активізацію пере�
ходу вітчизняного лісового
сектору до міжнародних си�
стем стандартизації і серти�
фікації продукції та лісових
систем.

Запровадження принципу
еколого�економічної доціль�
ності стимулювання інвесту�
вання збалансованого лісо�
користування обгрунтову�
ється потребою забезпечен�
ня еколого�економічної ефективності усіх на�
прямів та видів діяльності, пов'язаних з комп�
лексним використанням лісоресурсного потен�
ціалу.

Ефективність діяльності лісового сектору
протягом останніх років характеризується до�
сить низьким рівнем рентабельність виробниц�
тва паперу та паперових виробів, а також лісо�
вого господарства і лісозаготівлі. Водночас
мисливське господарство та оброблення дере�
вини стабільно залишаються збитковими. Тож,
держава має стимулювати реалізацію тих інве�
стиційних проектів, якими передбачено рівень
рентабельності, який дозволить лісовим госпо�
дарствам здійснювати не лише просте, а й роз�
ширене відтворення.

Потреба в стимулюванні за принципом мо�
дернізації діючих лісопереробних виробництв
та запровадження нових екобезпечних техно�
логій полягає в тому, що переробна ланка
вітчизняного лісового комплексу вкрай по�
требує створення лісопереробних структур
з поглибленої лісопереробки, особливо
низькосортної деревини, яка має низький
попит на вітчизняному та закордонному
ринках. Постійне зростання обсягів спожи�
вання деревних плит та досвід провідних
зарубіжних країн свідчать, що розвиток
плитного виробництва є не тільки економі�
чно вигідним, а й має значний екологічний і
соціальний ефект, оскільки дозволить пара�
лельно вирішити проблему переробки
відходів лісозаготівлі та лісопереробки.

Базовим принципом стимулювання акти�
візації інвестування збалансованого лісоко�
ристування має стати і принцип пріоритет�
ності задоволення потреб внутрішнього
ринку продукцією лісопереробки, оскільки
протягом останніх років у лісовому секторі
України спостерігаються негативні струк�

турні зміни обсягів реалізації продукції, а саме:
зменшення частки обсягів реалізації продукції
поглибленої переробки і зростання обсягів ре�
алізації сировини та продукції первинної лісо�
переробки.

Практика свідчить, що досить потужним
механізмом формування інвестиційного сере�
довища розвитку лісового сектору є плата за
спеціальне використання лісових ресурсів ти
користування ділянками лісового фонду [6, с.
385]. Отже, наступним принципом стимулюван�
ня активізації інвестування збалансованого
лісокористування має стати збільшення подат�
кових надходжень до бюджетів усіх рівнів за
рахунок зростання масштабів виробництва,
оскільки на даний момент ті фіскальні важелі,
що використовуються згідно з Лісовим та По�
датковим кодексом, не мають стимулюючого
впливу на лісокористувачів внаслідок їх недо�
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Таблиця 2. Класифікація видів економічної діяльності,
що відносяться до лісового сектору за КВЕД@2010
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Рис. 3. Співвідношення сплати податків
і обов'язкових платежів підприємствами

Держлісагентства та бюджетного фінансування
галузі, млн грн.

Джерело: побудовано автором за даними [5].
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статнього економічного та методичного об�
грунтування, відсутності чітких розмежувань
щодо бази оподаткування, суперечностей у
міжбюджетних відносинах (рис. 3).

Не менш важливим ніж попередні є прин�
цип створення нових робочих місць. Стратегією
ЄС розвитку лісового сектору на період до 2020
року серед принципів розвитку лісового секто�
ру чітко виокремлено принцип не тільки ресур�

сної ефективності та економічного зро�
стання, а й створення робочих місць.
Тож, даний принцип має стати принци�
пом�мотиватором створення додаткових
робочих місць як в лісовому госпо�
дарстві, так і переробних галузях. На
сьогодні орієнтовно у деревообробці і
меблевому виробництві працює приблиз�
но 90 тис. осіб, а у лісовому господарстві
— 66 тис. осіб. Активізувавши інвесту�
вання розвитку даного сектору економ�
іки у цю сферу можливо залучити, як
мінімум, 350—400 тис. осіб [2]. На сьо�
годні структура працюючих в лісовому
господарстві та суміжних галузях в Ук�
раїні та країнах ближнього зарубіжжя
характеризується даними поданими на
рисунку 4.

Практика Латвії доводить, що вдале
проведення реформ у лісогосподарській
галузі є цілком можливим. У цій балтій�

ській країні одне робоче місце в лісовому гос�
подарстві створило до десяти робочих місць у
суміжних секторах економіки таких, як: логі�
стика, переробна промисловість, виробництво
готової продукції (наприклад, меблів) [2].

Побудова моделі формування інвестиційно�
го механізму сталого лісокористування за пе�
реліченими принципами сприятиме створенню
дієвої системи стимулювання активізації інве�
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Рис. 4. Структура працюючих в лісовому
господарстві та суміжних галузях в Україні та країнах

ближнього зарубіжжя

Джерело: побудовано автором за даними [5].
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Рис. 5. Інструментальне забезпечення стимулювання активізації інвестування коштів у
розвиток збалансованого лісокористування

Джерело: власна розробка автора.
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стування розвитку лісово�
го сектору економіки.

Базові положення сис�
теми стимулювання інвес�
тиційної активності, як
зазначалось, закладено в
ряді законодавчих та нор�
мативно�правових актів.
Проте, на жаль, у них про�
понується досить обмеже�
ний набір економічних сти�
мулів інвестування розвит�
ку лісоресурсної сфери.
Зокрема, в Лісовому ко�
дексі України (далі — ЛКУ)
перелік інструментів еко�
номічного стимулювання,
передбачений ст. 99 ЛКУ
включає лише:

— компенсацію витрат
власникам лісів і лісокори�
стувачам при впровад�
женні ними заходів щодо
розширеного відтворення
лісів;

— застосування при�
скореної амортизації ос�
новних фондів землеохо�
ронного, лісоохоронного
та природоохоронного при�
значення [3].

Перелічені інструменти
стимулювання, як свідчить
практика, не дозволяють у повній мірі викону�
вати стимулюючу дію на господарську
діяльність усіх суб'єктів, які пов'язані з вико�
ристанням, розширеним відтворенням та охо�
ронною лісоресурсного потенціалу. На нашу
думку, існуючий перелік інструментарію стиму�
лювання активізації інвестування коштів у роз�
виток лісового господарства повинен мати на�
ступний склад (рис. 5).

Запровадженню нових засад стимулювання
активізації інвестування розвитку збалансова�
ного лісокористування мають передувати:

по�перше, розробка системи національних
принципів стимулювання активізації інвесту�
вання сталого розвитку лісового господарства
України;

по�друге, визначення об'єктів стимулю�
вання активізації інвестування збалансовано�
го лісокористування за інтегральною оцін�
кою комплексності використання лісоресур�
сного потенціалу. При цьому інтегральна оц�
інка комплексності використання лісоресур�
сного потенціалу має здійснюватись за пан�

європейськими критеріями (тобто за сукуп�
ністю основних вимог, за якими оцінюється
втілення у практику лісокористування прин�
ципів сталого розвитку лісового господар�
ства та визначається відповідність лісокори�
стування загальним положенням концепції
сталого ведення лісового господарства) та
індикаторами сталого ведення лісового гос�
подарства.

Результати оцінки доцільно подавати у
вигляді картодіаграм, що дозволить у про�
сторовому розрізі вивчати переваги і недо�
ліки окремих лісокористувачів в частині
комплексності використання лісоресурсно�
го потенціалу залежно від їх географічного
розміщення та наявної лісоресурсної бази
[8, с. 238].

по�третє, визначення складу інвесторів і
розробка заходів по створенню сприятливого
інвестиційного клімату;

по�четверте, визначення функціональних
складових інвестиційного механізму та його
інструментів;

Рис. 6. Інноваційна модель формування інвестиційного механізму
збалансованого лісокористування

Джерело: власна розробка.
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по�п'яте, оцінка еколого�економічної ефек�

тивності стимулювання активізації інвестуван�
ня коштів у забезпечення сталого розвитку
лісового сектору економіки.

Отже, інноваційна модель формування інве�
стиційного механізму збалансованого лісоко�
ристування має набувати наступного вигляду
(рис. 6).

Для успішної реалізації усіх запропонова�
них заходів потрібно внести відповідні уточнен�
ня до положень Лісового кодексу, Стратегії
реформування та розвитку лісового господар�
ства, державних та регіональних програм, дер�
жавних та регіональних програм розвитку лісо�
вого господарства та інших нормативно�право�
вих актів у частині не тільки декларування роз�
ширення набору економічних стимулів розвит�
ку суб'єктів лісоресурсної сфери, а й розробки
відповідних правил їх практичного застосуван�
ня.

ВИСНОВКИ
Ретельний аналіз кожного з запропонова�

них принципів побудови моделі формування
інвестиційного механізму збалансованого
лісокористування дає, підстави стверджувати,
що запровадження на практиці даної моделі
дозволить створити належне організаційно�
економічне підгрунтя для стимулювання
вітчизняних та зарубіжних інвесторів до інве�
стування коштів у розвиток лісового сектору
України.
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