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Встановлено, що наявний фінансовоBекономічний механізм лісогосподарювання охоплює низку рудиментів коB
мандноBадміністративної економіки та перехідного періоду, тому потребує трансформації у механізм стимулюючоB
го типу, який функціонує у високорозвинених країнах та країнах постсоціалістичного табору. У статті обгрунтоB
вується доцільність формування фінансовоBекономічного механізму лісогосподарювання стимулюючого типу, який
оперуватиме набором методів, важелів та інструментів, що спонукатиме державні та комунальні лісогосподарські
підприємства максимальною мірою забезпечувати у виробничоBгосподарській діяльності дотримання принципів неB
виснажливого та збалансованого лісокористування.

Встановлено, що основними методами такого механізму мають виступати: цільове бюджетне фінансування,
фіскальне стимулювання, бюджетне та позабюджетне відшкодування втрат лісогосподарського виробництва, ствоB
рення фондів розвитку лісового господарства, застосування програмноBцільового методу фінансування розширеноB
го відтворення лісоресурсного потенціалу.

Обгрунтовано, що важливим завданням фінансовоBекономічного механізму лісогосподарювання стимулюючого
типу є застосування комплексу інструментів, які закладуть необхідні стимули для постійних лісокористувачів стоB
совно введення додаткових потужностей глибокої переробки деревини та збільшення виробництва готової продукції,
яка користується підвищеним попитом на ринку виробів з деревини. У статті встановлено, що одним з основних завB
дань такого механізму виступає створення відповідних інституціональних та інвестиційних умов для відновлення
лісових ресурсів, особливо у лісодефіцитних регіонах, а також збереження видового та ландшафтного біорізномаB
ніття лісів

Доведено, що в умовах децентралізації важливою складовою фінансовоBекономічного механізму лісогосподаB
рювання є наявність інструментів, які стимулюватимуть органи місцевого самоврядування виділяти кошти на веденB
ня лісового господарства. Встановлено, що доцільність нарощення обсягів фінансування лісогосподарської діяльB
ності за рахунок коштів місцевих бюджетів також пов'язана з відсутністю в останні роки видатків Державного бюдB
жету України на вказані цілі.

It is established that the existing financial and economic mechanism of forestry management covers a number of
rudiments of the command and administrative economy and the transition period. Therefore, it requires transformation
into a mechanism of stimulating type, which operates in highly developed countries and countries of the postBsocialist
camp. The article substantiates the expediency of forming a financial and economic mechanism of a stimulating type,
which will operate with a set of methods, levers and tools, which will encourage state and municipal forestry enterprises
to ensure compliance with the principles of sustainable and balanced forest management in the production and economic
activities to the maximum extent.



26
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 23, 2019

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Консервація низки проблем еколого%еконо%
мічної ефективності лісогосподарювання знач%
ною мірою пов'язана з відсутністю сучасного
фінансово%економічного механізму ведення
лісового господарства, який охоплював би ком%
плекс прямих та непрямих фіскальних та фінан%
сово%кредитних регуляторів, що спонукали б
постійних лісокористувачів результативніше
використовувати наявний лісоресурсний по%
тенціал та збільшувати обсяги виробництва
продукції з високою доданою вартістю. Ни%
нішній формат фінансово%економічного меха%
нізму лісогосподарювання оперує обмеженим
набором методів, важелів та інструментів, що
не закладає достатніх стимулів для державних
та комунальних лісогосподарських під%
приємств максимальною мірою забезпечувати
у виробничо%господарській діяльності дотри%
мання принципів невиснажливого та збалансо%
ваного лісокористування. Це в свою чергу по%
роджує ланцюг проблем, пов'язаних із забез%
печенням належної повноти насаджень та своє%
часним здійсненням лісогосподарських за%
ходів. Тобто важливим завданням теорії та ме%
тодології економіки лісокористування сьогодні
виступає формування сучасного фінансово%
економічного механізму лісогосподарювання
стимулюючого типу, який спонукатиме по%

It is established that the main methods of such a mechanism should be: targeted budget financing, fiscal incentives,
budgetary and extraBbudgetary compensation of losses of forestry production, the creation of funds for the development
of forestry, the application of the programBtarget method of financing the expanded reproduction of the resource
potential.

It is proved that an important task of financial and economic mechanism of forest management of stimulating type is
the use of a set of tools that will provide the necessary incentives for permanent forest users in relation to the introduction
of additional capacities for deep processing of timber and increase production of finished products which is in high
market demand of wood products. The article establishes that one of the main tasks of such a mechanism is the creation
of appropriate institutional and investment conditions for the restoration of forest resources, especially in the forestB
deficit regions, as well as the preservation of species and landscape biodiversity of forests.

It is proved that in the conditions of decentralization, an important component of the financial and economic
mechanism of forestry is the availability of tools that will stimulate local governments to allocate funds for forestry. It
is established that the expediency of increasing the volume of financing of forestry activity at the expense of local
budgets is also connected with the absence in the last years of expenditures of the State Budget of Ukraine for the
stated purposes.

Ключові слова: фінансово8економічний механізм, фіскальне стимулювання, програмно8
цільовий метод, інвестиції, місцеві бюджети.

Key words: financial and economic mechanism, fiscal stimulation, program8targeting method,
investments, local budgets.

стійних лісокористувачів використовувати весь
спектр виробничо%технічних, організаційно%
економічних та лісогосподарських заходів для
забезпечення розширеного відтворення лісоре%
сурсного потенціалу та максимізації прибутко%
вих надходжень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Удосконаленню теоретико%методологічно%
го підгрунтя формування фінансово%економі%
чного механізму лісогосподарювання присвя%
чена значна кількість праць вітчизняних вчених,
в яких аналізується ефективність застосуван%
ня окремих методів та інструментів цього ме%
ханізму [1; 3; 5]. Особливий наголос робиться
на доцільності розширення набору бюджетно%
податкових важелів впливу на діяльність по%
стійних лісокористувачів, зокрема в частині
адекватного вилучення та справедливого роз%
поділу рентної плати за спеціальне використан%
ня лісових ресурсів, формування спеціальних
фондів відновлення, відтворення та охорони
лісоресурсного потенціалу, надання фінансо%
вих преференцій суб'єктам лісогосподарсько%
го підприємництва, які застосовують інно%
ваційні технології лісорозведення та лісовиро%
щування [4; 7]. В окремих публікаціях аналі%
зується доцільність більш широкого застосу%
вання фінансово%кредитних важелів та інстру%
ментів [2; 6] для усунення інвестиційного де%
фіциту у лісогосподарському виробництві та
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створення умов для комплексної модернізації,
реконструкції та технічного переоснащення ви%
робничої бази лісогосподарських підприємств.

Однак недостатньо сформованими є підхо%
ди до трансформації наявного фінансово%еко%
номічного механізму лісогосподарювання,
який охоплює низку рудиментів командно%
адміністративної економіки та перехідного пе%
ріоду, у механізм стимулюючого типу, на
кшталт того, який функціонує у високорозви%
нених країнах та країнах постсоціалістичного
табору, що вдало провели комплекс системних
та структурних перетворень у лісовому секторі
національних економік. Також не прослідко%
вується наявність цілісних підходів стосовно
формування інституціонального підгрунтя
функціонування фінансово%економічного ме%
ханізму лісогосподарювання на місцевому
рівні, щоб залучити у процес фінансування про%
цесів відновлення, відтворення та охорони лісів
кошти бюджетів місцевого самоврядування.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування завдань, ви%

окремлення функцій та методів фінансово%еко%
номічного механізму лісогосподарювання сти%
мулюючого типу з урахуванням наслідків та
перспектив децентралізації влади і реформи
місцевого самоврядування, існуючого стану
інвестиційного забезпечення реалізації лісо%
господарських та лісоохоронних проектів та
базових трендів екологізації лісівництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Необхідність закладення сучасних імпера%
тивів невиснажливого та збалансованого лісо%
користування в діяльність постійних лісокори%
стувачів зумовила потребу у переформатуванні
існуючого фінансово%економічного механізму
лісогосподарювання в сторону умонтування в
його структуру комплексу стимулюючих
підойм та інструментів, що спонукатимуть
суб'єктів лісогосподарського підприємництва
максимальною мірою використовувати сучасні
способи розширеного відтворення лісової
складової природного багатства України. Ви%
ходячи з попереднього досвіду та враховуючи
сучасні тренди розвитку лісової галузі у висо%
корозвинених країнах та країнах постсоціалі%
стичного табору, які вдало реформували лісо%
вий сектор, важливою складовою інституціо%
нальної архітектоніки розвитку лісогоспо%
дарського комплексу виступає формування
фінансово%економічного механізму лісогоспо%
дарювання стимулюючого типу (рис. 1).

Одним з основних завдань такого механі%
зму виступає створення відповідних інститу%
ціональних та інвестиційних умов для віднов%
лення лісових ресурсів, особливо у лісодефі%
цитних регіонах, а також збереження видо%
вого та ландшафтного біорізноманіття лісів,
що сприятиме максимізації екосистемних по%
слуг, що продукуються лісовими біогеоцено%
зами. Саме такий механізм має закласти фун%
даментальні передумови для масового впро%
вадження технологій екологічно орієнтова%
ного лісівництва у практику ведення лісово%
го господарства, щоб усунути рецидиви вис%
нажливого та розбалансованого використан%
ня лісоресурсного потенціалу. Прикметною
рисою фінансово%економічного механізму
лісогосподарювання має виступати досягнен%
ня завдання, яке передбачає підвищення
рівня комплексності використання усіх ре%
сурсів, зокрема несировинних, та кориснос%
тей лісу, що є вагомим резервом підвищення
рівня капіталізації лісогосподарського бізне%
су загалом.

Важливим завданням фінансово%економіч%
ного механізму лісогосподарювання стимулю%
ючого типу є застосування комплексу інстру%
ментів, які закладуть необхідні стимули для
постійних лісокористувачів стосовно введення
додаткових потужностей глибокої переробки
деревини та збільшення виробництва готової
продукції, яка користується підвищеним попи%
том на ринку виробів з деревини. Виходячи з
кращих практик ведення лісового господар%
ства, зокрема сусідніх країн, чи не основним
завданням формування нової конструкції фі%
нансово%економічних регуляторів впливу на
постійних лісокористувачів є інституціоналіза%
ція інструментів та регуляторних підойм, які
мотивуватимуть державні та комунальні лісо%
господарські підприємства переходити на по%
ступово%вибірковий принцип лісокористуван%
ня та розширювати площі природного понов%
лення лісів.

Водночас функціонування фінансово%еко%
номічного механізму лісогосподарювання сти%
мулюючого типу має бути зорієнтованим на
забезпечення конструктивної взаємодії між
усіма ланками лісопродуктового ланцюга, чого
можна досягти через виконання цим механіз%
мом ряду функцій, пов'язаних як із упорядку%
ванням управлінської вертикалі лісогоспода%
рювання, створенням сучасної системи контро%
лю за станом лісів, формуванням надійних ка%
налів залучення інвестицій у сировинний та пе%
реробний сегмент лісового сектора національ%
ної економіки. Перманентне умонтування все
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нових регуляторів у фінансово%економічний
механізм лісогосподарювання не має порушу%
вати загалом стабільність лісового, податково%
го та природоохоронного законодавства, в пер%
шу чергу у довгострокову періоді, щоб у потен%
ційних інвесторів не сформувалася думка про
відсутність прозорих та зрозумілих правил гри
у сфері вітчизняного лісогосподарського ви%
робництва.

Більше того, періодичні трансформації
магістральних елементів фінансово%економ%
ічного механізму лісогосподарювання мають
відштовхуватися від необхідності збережен%
ня диференційованого підходу до фінансово%
го забезпечення ведення лісового господар%
ства в різних географічних зонах, щоб усу%
нути прояви виникнення тотального дефіци%
ту в діяльності лісогосподарських під%
приємств, передусім чергу підприємств
Півдня та Сходу. Направленість стимулюю%
чих розширене відтворення лісоресурсного
потенціалу підойм має водночас забезпечува%
ти перманентний трансфер сучасних техно%
логій лісорозведення, лісовирощування, лісо%
заготівель, переробки деревини та утилізації
деревних відходів.

Результативність функціонування фінансо%
во%економічного механізму лісогосподарюван%
ня стимулюючого типу напряму залежить від
такого набору методів, які, з однієї сторони, за%
безпечують надходження фінансових ресурсів
для відновлення, відтворення та охорони лісо%
вих ресурсів і розбудови лісогосподарської
інфраструктури, а з іншої — здійснюють ув'яз%
ку довгострокових пріоритетів розвитку лісо%
вого господарства з наявним ресурсним забез%
печенням. У нинішніх умовах підвищення про%
дуктивності лісових земель напряму пов'язане
з розширеним відтворенням індустрії лісового
насінництва та збереження біорізноманіття
лісів, що потребує використання методів цільо%
вого бюджетного фінансування, оскільки не%
зважаючи на високу екологічну значимість та%
кого роду проектів, термін їх окупності є над%
звичайно тривалим, що не є привабливим для
приватного бізнесу.

Виходячи з того, що в Україні є значні ре%
зерви для підвищення рівня лісистості країни
загалом і тим самим зниження рівня розора%
ності територій, має бути інституціоналізова%
ним такий метод, як фіскальне стимулювання
розширення площі лісів за рахунок заліснен%
ня малопродуктивних, деградованих та пору%
шених сільськогосподарських угідь. Такий
метод стимулювання спрямовуватиметься як
на власників земельних паїв, так і на суб'єкти

аграрного підприємництва і спонукатиме їх
заліснювати ту частину сільськогосподарсь%
ких угідь, яка не відзначається високим рівнем
родючості та підділася природній ренатура%
лізації.

Враховуючи сучасну інвестиційну спро%
можність переважної більшості державних
лісогосподарських підприємств, масова мо%
дернізація лісозаготівельного та деревооб%
робного обладнання цих господарюючих
суб'єктів є нереальною. Тому надати додатко%
вих імпульсів технічному переозброєнню ви%
робничо%технічної бази постійних лісокорис%
тувачів зможе такий метод стимулювання, як
надання фінансових преференцій в разі прид%
бання високотехнологічного лісозаготівель%
ного та деревообробного обладнання. Значні
площі лісових земель, які перебувають у по%
стійному користуванні державних та кому%
нальних лісогосподарських підприємств,
піддалися еколого%деструктивному та приро%
до%руйнівному впливу, що звузило ареал
відтворення лісів. Компенсація такого роду
збитків для лісогосподарських підприємств
має відбуватися через бюджетне та позабюд%
жетне відшкодування втрат лісогосподарсько%
го виробництва внаслідок нецільового викори%
стання лісових земель.

Враховуючи інституціональну невпорядко%
ваність ринкової інфраструктури у лісовому
секторі, у короткостроковій перспективі
найбільш надійним методом фінансового за%
безпечення процесів відновлення, відтворен%
ня та охорони лісів виступає створення бюд%
жетних та позабюджетних фондів розвитку
лісового господарства на загальнодержавно%
му, регіональному та місцевому рівнях. Фон%
ди розвитку лісового господарства, створені
у бюджетах відповідного таксономічного
рівня, будуть наповнюватися за рахунок спря%
мування частини рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів, земельного
податку за лісові землі, відрахувань лісогос%
подарських підприємств та інших внесків. Вод%
ночас найвищий рівень ефективності освоєн%
ня фінансових ресурсів у лісовому госпо%
дарстві буде забезпечуватися за умови чіткої
ув'язки пріоритетів екологізації та раціоналі%
зації лісокористування з наявними ресурсни%
ми можливостями, що найбільшою мірою буде
досягатися на основі використання програм%
но%цільового методу фінансування розшире%
ного відтворення лісоресурсного потенціалу,
зокрема через розробку національних, регіо%
нальних та місцевих програм розвитку лісово%
го господарства.
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В умовах децентралізації важливою скла%
довою фінансово%економічного механізму
лісогосподарювання є наявність інстру%
ментів, які стимулюватимуть органи місцево%
го самоврядування виділяти кошти на веден%
ня лісового господарства. Доцільність наро%
щення обсягів фінансування лісогосподарсь%
кої діяльності за рахунок коштів місцевих
бюджетів також пов'язана з відсутністю в
останні роки видатків Державного бюджету
України.

За період 2013—2015 рр. у динаміці спрямо%
ваних на ведення лісового господарства коштів,
профінансованих за рахунок загального фон%
ду Державного бюджету України, спостері%
гається низхідна тенденція, а в 2016—2018 рр.
вони взагалі відсутні. Якщо у 2013 році на ве%
дення лісового господарства з держбюджету
було виділено 447,7 млн грн, у 2014 році —
330,6 млн грн, то у 2015 році — 251,3 млн грн
Згортання обсягів бюджетного фінансування
процесів відновлення, відтворення та охорони
лісових ресурсів переклало весь тягар фінан%
сування ведення лісового господарства на
власні кошти постійних лісокористувачів.
Відсутність фінансування потреб ведення лісо%
вого господарства за рахунок держбюджету
супроводжувалося незначним збільшенням в
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Рис. 2. Динаміка коштів,
спрямованих на ведення лісового господарства, профінансованих

за рахунок місцевих бюджетів у 2013—2018 рр., млн грн

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.

останні роки обсягів фінансування за рахунок
місцевих бюджетів (рис. 2).

Якщо у 2013 році номінальна величина
коштів на ведення лісового господарства,
профінансованих за рахунок місцевих бюд%
жетів, становила 10,3 млн грн, у 2014 році —
3.3 млн грн, у 2016 році — 7,3 млн грн, у
2017 році — 22,2 млн грн, то у 2018 році —
37,8 млн грн Тобто у 2018 році порівняно з
2013 роком обсяги коштів на ведення лісового
господарства, профінансованих за рахунок
місцевих бюджетів, збільшилися більш як в три
рази.

У динаміці коштів місцевих бюджетів, спря%
мованих на ведення лісового господарства, у
порівняних цінах за період 2013%2018 рр. знач%
ного зростання не спостерігається. Незначна
величина коштів місцевих бюджетів, спрямова%
них на ведення лісового господарства в загаль%
нонаціональному масштабі пояснюється тим,
що це джерело для фінансування процесів
відновлення, відтворення та охорони лісових
ресурсів використовується лише в окремих ре%
гіонах.

Зокрема у 2015 році найбільша сума коштів
з місцевих бюджетів державним лісогос%
подарським підприємствам на ведення лісо%
вого господарства виділялася у Вінницькій
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(166,7 тис. грн), Полтавській (3,3 млн грн),
Сумській (233 тис. грн), Тернопільській (188 тис.
грн) областях. У 2018 році коштів з місцевих
бюджетів державним лісогосподарським
підприємствам на ведення лісового господар%
ства найбільше виділялося у Вінницькій
(160 тис. грн), Полтавській (3,5 млн грн), Сум%
ській (595 тис. грн), Запорізькій (7,4 млн грн),
Кіровоградській (2,7 млн грн) областях. Перс%
пективна модель фінансово%економічного ме%
ханізму лісогосподарювання стимулюючого
типу має охоплювати комплекс підойм, спря%
мованих на підвищення зацікавленості органів
місцевого самоврядування фінансувати проце%
си відновлення, відтворення та охорони лісо%
вих ресурсів.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Нарощення обсягів фінансування процесів
відновлення, відтворення та охорони лісових
ресурсів значною мірою залежить від форму%
вання фінансово%економічного механізму лісо%
господарювання стимулюючого типу, який
охоплюватиме комплекс завдань, функцій та
методів, зорієнтованих на диверсифікацію дже%
рел фінансового забезпечення потреб лісово%
го господарства, використання різноманітних
способів впливу на постійних лісокористувачів
в частині надання фінансових преференцій за
умови модернізації, реконструкції та технічно%
го переоснащення виробничо%технічної бази
лісозаготівель та деревообробки, запровад%
ження сучасних технологій лісорозведення,
лісовирощування та переробки деревини,
підвищення рівня комплексності використання
сировинної та несировинної складових лісоре%
сурсного потенціалу. Важливою складовою
фінансово%економічного механізму лісогоспо%
дарювання стимулюючого типу в умовах децен%
тралізації є застосування комплексу інстру%
ментів та важелів, які спонукатимуть органи
місцевого самоврядування фінансувати проце%
си відновлення, відтворення та охорони лісо%
вих ресурсів.
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