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Встановлено, що інституціональне середовище інвестиційноMінноваційного розвитку лісового сектора охоплює
комплекс інституціональних передумов, інститутівMправил та інститутівMорганізацій, які забезпечуватимуть залуM
чення фінансових потоків у модернізацію та реконструкцію основного капіталу і впровадження процесних інноM
вацій, а також сформують підгрунтя для трансферу сучасних технологій у сферу лісорозведення, лісовирощування,
переробки деревини та утилізації відходів. Дослідження показали, що магістральним елементом інституціонального
середовища інвестиційноMінноваційного розвитку лісового сектора виступає інституціональне підгрунтя інвестиційної
та інноваційної політики, яке охоплює базові інститути лісового господарства (форми власності на лісові та лісоM
господарські активи, організаційноMправові форми лісогосподарювання та систему державного управління лісовим
господарством), інституціональних інноваторів та інших суб'єктів інноваційної діяльності, а також інститути інвесM
тування.

Обгрунтовано, що необхідною передумовою формування сучасної системи інвестиційноMінноваційного забезM
печення лісового сектора є доповнення базових інститутів ведення лісового господарства певною специфікацією
інститутів інвестування, які дадуть можливість: сприяти залученню у лісопродуктовий ланцюг інституціональних
інвесторів; перезавантажити роль держави та місцевого самоврядування у фінансуванні лісогосподарських та лісоM
охоронних проектів; забезпечити нарощення внутрішніх джерел інвестування проектів відновлення, відтворення та
охорони лісоресурсного потенціалу, а також модернізації лісогосподарської інфраструктури; стимулювати суб'єкти
переробної ланки, де спостерігається вищий ніж у лісовому господарстві рівень концентрації фінансового потенціаM
лу, інвестувати проекти комплексного використання деревних відходів; залучати вітчизняні та міжнародні фінансоM
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Прискорення процесів інвестиційно"іннова"
ційного оновлення виробничо"технічної бази
та інфраструктури окремих сегментів лісово"
го сектора національної економіки напряму
пов'язане з формуванням інституціонального
середовища, яке охоплюватиме комплекс
інституціональних передумов, інститутів"пра"
вил та інститутів"організацій, що забезпечува"
тимуть залучення фінансових потоків у модер"
нізацію та реконструкцію основного капіталу і
впровадження процесних інновацій, а також
сформують підгрунтя для трансферу сучасних

воMкредитні установи до інвестування проектів збереження лісової спадщини, примноження біорізноманіття лісів,
заліснення малопродуктивних земель; консолідувати фінансові ресурси урядів іноземних держав для реалізації проекM
тів низьковуглецевого розвитку в контексті використання лісосировинного потенціалу; сприяти залученню іноземM
них підприємницьких структур до спільного інвестування проектів нарощення лісоресурсного потенціалу, в тому
числі і в енергетичних цілях, через надання державних гарантій в частині забезпечення лісосировиною.

Встановлено, що значного поштовху інноваційній діяльності у переважній більшості ланок лісопродуктового
ланцюга може надати створення спеціалізованих підприємствMінституціональних інноваторів, які будуть генерувати
трансфер лісівничих, лісоексплуатаційних та деревообробних технологій і прискорюватимуть модернізацію, реконM
струкцію та технічне переоснащення основного капіталу лісогосподарських та деревообробних підприємств.

It is established that the institutional environment of investment and innovative development of the forest sector
covers a set of institutional prerequisites, institutionsMrules and institutionsMorganizations that will ensure the attraction
of financial flows in the modernization and reconstruction of fixed capital and the introduction of process innovations,
as well as form the basis for the transfer of modern technologies in the field of afforestation, forest cultivation, wood
processing and waste disposal. Studies have shown that the main element of the institutional environment of investment
and innovation development of the forest sector is the institutional framework of investment and innovation policy,
which covers the basic institutions of forestry (ownership of forest and forestry assets, organizational and legal forms of
the state forest management system), institutional innovators and other subjects of innovation, as well as investment
institutions.

It is proved that a necessary condition for the formation of a modern system of investment and innovation support of
the forest sector is to supplement the basic institutions of forestry with a certain specification of investment institutions,
which will enable: to promote the involvement of institutional investors in the forest products chain; to reset the role of
the state and local government in the financing of forestry and forest protection projects; to provide increase of internal
sources of investment of projects of restoration, reproduction and protection of forest resorce potential, and also
modernization of forestry infrastructure; to stimulate subjects of processing industry where the level of concentration of
financial potential is higher, than in forestry, to invest projects of complex use of wood waste; to involve domestic and
international financial and credit institutions to investment of projects preservation of forest heritage, increase of
biodiversity of the woods, afforestation of unproductive lands; to consolidate the financial resources of foreign
governments to implement the projects of lowMcarbon development in the context of using forest resources; to promote
the attraction of foreign entrepreneurial structures to joint investing of projects to increase forest resource potential,
including for energy purposes, through the provision of state guarantees in providing timber.

It is established that the creation of specialized enterprisesMinstitutional innovators, which will generate the transfer
of forestry, forest exploitation and woodworking technologies and will accelerate the modernization and reconstruction.

It is established that the creation of specialized enterprisesMinstitutional innovators, which will generate the transfer
of forestry and woodworking technologies and will accelerate the modernization, reconstruction and technical reM
equipment of the fixed capital of forestry and woodworking enterprises, can provide a significant impetus to innovation
in the vast majority of links of the forest product chain.

Ключові слова: інституціональне середовище, лісовий сектор, інвестиційна діяльність,
інституціональні інноватори, додана вартість, лісоресурсний потенціал.

Key words: institutional environment, forest sector, investment activity, institutional innovators,
value added, forest resource potential.

технологій у сферу лісорозведення, лісовиро"
щування, переробки деревини та утилізації
відходів. З огляду на це актуалізувалися про"
блеми удосконалення інституціонального сере"
довища інвестиційно"інноваційного розвитку
лісогосподарських підприємств, які функціо"
нують у системі Державного агентства лісових
ресурсів України (ДАЛРУ), що вимагає розроб"
ки авторських підходів до диверсифікації ка"
налів залучення у лісопродуктовий ланцюг ка"
пітальних та фінансових інвестицій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика формування інституціональ"
ного середовища розвитку лісового сектора на"
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ціональної економіки грунтовно розглядаєть"
ся в працях А. Дейнеки, О. Дребот, І. Синякеви"
ча, І. Соловія, М. Ступеня, О. Фурдичка, Б. Шум"
лянського [1—5], де пропонуються теоретико"
методологічні підходи стосовно умонтування
в інституціональну систему господарювання
інститутів, які довели свою результативність у
високорозвинених країнах та країнах, які
відзначаються прискореними темпами соціаль"
но"економічного піднесення. Значна увага при"
діляється базовим інститутам розвитку лісо"
господарського та деревообробного сегмента
лісового сектора, а також імплементації сучас"
них організаційно"правових форм лісогоспо"
дарського підприємництва у вітчизняну прак"
тику господарювання. Не повною мірою у пра"
цях вітчизняних вчених відображено особли"
вості формування інституціонального середо"
вища диверсифікації форм та джерел інвести"
ційного забезпечення реалізації лісогоспо"
дарських та лісоохоронних проектів, а також
активізації інноваційної діяльності.

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілями статті є розробка авторського під"

ходу до формування інституціонального сере"
довища інвестиційно"інноваційного розвитку
лісового сектора, а також аналіз природно"ре"
сурсних та еколого"економічних передумов
підвищення конкурентоспроможності лісогос"
подарського виробництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Україна відзначається неоднорідністю як
щодо лісистості окремих територій, так і щодо
запасів лісоресурсного потенціалу, що потре"
бує застосування диференційованого підходу
до вибору пріоритетів інвестиційно"інновацій"
ного забезпечення як розвитку сировинного,
так і переробного сегментів лісового сектора.
Важливе значення відіграє вікова структура
лісового фонду, оскільки фактично вона дає
необхідну інформацію про обсяги деревини, які
можуть бути залучені у відтворювальний про"
цес у середньостроковій та довгостроковій пер"
спективі.

Рівень інвестиційної привабливості регіо"
нальних лісогосподарських та деревообробних
комплексів значною мірою пов'язаний з пород"
ною структурою лісового фонду, тобто домі"
нуванням найбільш цінних лісоутворюючих
порід. У регіонах, де значну частину лісоресур"
сного потенціалу складає некондиційна та
низькосортна деревина спостерігаються значні
перспективи для розвитку целюлозно"паперо"

вого та лісохімічного виробництва, що в підсум"
ку дозволить забезпечити усунення проявів
нераціонального використання деревини, а та"
кож підвищить рівень капіталізації лісогоспо"
дарського та лісопереробного сегментів лісо"
вого сектора економіки України, що сприяти"
ме зміцненню конкурентоспроможності націо"
нального лісогосподарського комплексу в гло"
бальних лісопродуктових ланцюгах.

В умовах загострення конкуренції як на
ринку лісосировини, так і на ринку готової де"
рев'яної продукції вагомого значення набуває
розбудова об'єктів лісогосподарської та лісо"
охоронної інфраструктури, рівень розвитку
яких визначає величину енергетичних та транс"
портних витрат на здійснення лісогосподарсь"
ких заходів, складування деревини, перевезен"
ня деревини з верхніх складів на нижні склади.
З огляду на це, саме розбудова лісових доріг є
базовою детермінантою формування сучасної
лісогосподарської інфраструктури, а для відда"
лених адміністративних районів від центрів
ділової активності у Карпатському та По"
ліському економічних районах виступає визна"
чальним чинником конкурентоспроможності
продукції, робіт та послуг лісового господар"
ства.

Тому активізація будівництва лісових доріг
в останні роки у найбільш лісозабезпечених ре"
гіонах країни є проявом покращення інфра"
структурних передумов розвитку сировинного
сегмента лісового сектора на інвестиційно"
інноваційній основі, що створює умови для по"
ступового підвищення техніко"технологічного
рівня лісогосподарського виробництва. Водно"
час розбудова мережі лісових доріг формує
додатковий територіальний базис для розбудо"
ви інфраструктури рекреаційного лісокористу"
вання та мисливського господарства. Розши"
рення мережі лісових доріг потребує додатко"
вих інвестиційних вливань, які можуть бути
профінансовані як за рахунок власних коштів
постійних лісокористувачів, отриманих на
основі госпрозрахункової діяльності, так і на
основі залучення фінансових ресурсів на рин"
ку позикового капіталу та на основі реалізації
угод публічно"приватного партнерства.

Попри високий рівень капіталомісткості
проектів будівництва лісових доріг, розбудова
таких інфраструктурних об'єктів у середньос"
троковій перспективі створює можливості по"
стійним лісокористувачам знижувати енерге"
тичні та транспортні затрати на заготівлю та
доставку деревини, що також дасть можливість
використовувати резерви для підвищення
ефективності фінансування природоохоронної
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діяльності та підвищувати рівень оплати праці
зайнятих у лісовому господарстві.

Інноваційна діяльність постійних лісокори"
стувачів охоплює широкий спектр видів діяль"
ності та організаційно"економічних і виробни"
чо"технічних заходів, які передбачають запро"
вадження продуктових та процесних інновацій.
Виходячи з природно"ресурсних та виробничо"
технічних особливостей відтворення лісоре"
сурсного потенціалу та модернізації лісогоспо"
дарської інфраструктури, першочергового зна"
чення набуває проблема прискорення інновац"
ійних процесів у лісовпорядкуванні і проектно"

вишукувальних роботах, охо"
роні лісу від пожеж, боротьбі зі
шкідниками та хворобами лісу,
придбанні виробничого облад"
нання, автомобілів, приладів,
машин та механізмів.

Активізація інноваційної
діяльності у перерахованих на"
прямах потребує відповідного
інвестиційного забезпечення,
необхідного для створення су"
часної технологічної бази ве"
дення лісового господарства та
розбудови лісогосподарської
інфраструктури. У структурі
витрат на лісовпорядкування та
проектно"вишукувальні роботи
у 2016 році найбільша питома
вага припадає на фінансування
базового лісовпорядкування

(54%) (рис. 1).
Частка витрат на безперервне лісовпоряд"

кування становить 24%, моніторинг, інвентари"
зацію, облік та сертифікацію лісів  — 8%,
проектно"вишукувальні роботи  — 7%. У 2018 ро"
ці порівняно з 2016 роком у структурі витрат
на лісовпорядкування та проектно"вишуку"
вальні роботи відбулися незначні структурні
зрушення, які характеризуються збільшенням
частки витрат на базове лісовпорядкування
(67%) та зменшення  — на безперервне лісов"
порядкування (13%). Також у 2018 році по"
рівняно з 2016 роком спостерігалося зменшен"

ня частки витрат на моніторинг,
інвентаризацію, облік та сертифіка"
цію лісів (6%) і на проектно"вишу"
кувальні роботи (1%) (рис. 2).

Аналіз структурних зрушень у
витратах на лісовпорядкування та
проектно"вишукувальні роботи
свідчить про те, що інноваційні про"
цеси в частині інформаційного за"
безпечення ведення лісового госпо"
дарства відбуваються надзвичайно
повільно. Позитивним слід вважати
зростання абсолютної величини
витрат на моніторинг, інвентариза"
цію, облік та сертифікацію лісів та
на проектно"вишукувальні роботи,
що дасть можливість вчасно форму"
вати необхідну інформаційну базу
про стан лісів для прийняття ефек"
тивних управлінських рішень.

Якщо аналізувати інвестиційне
забезпечення інноваційних про"
цесів у сфері охорони лісу від по"

Безперервне  
лісовпорядкування

13395 тис. грн.
24%

Базове  
лісовпорядкування

29256,8 тис. грн.
54%

Проектно-
вишукувальні  

роботи
3915,5 тис. грн.

7%

Інші
4056,80 тис. грн.

7%

Моніторинг, 
інвентаризація, 

облік, 
сертифікація лісів

4238,70 тис. грн.
8%

Рис. 1. Структура витрат на лісовпорядкування та проектно9
вишукувальні роботи у 2016 році підприємствами ДАЛРУ

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.

Безперервне 
лісовпорядкування

177157 тис. грн.
13% Базове 

лісовпорядкування; 
942000 тис. грн.

67%

Проектно-
вишукувальні 

роботи
13483 тис. грн.

1%

Інші
181171 тис. грн.

13%

Моніторинг, 
інвентаризація, 

облік, сертифікація 
лісів

89997 тис. грн.
6%

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів Ук"
раїни.

Рис. 2. Структура витрат на лісовпорядкування
та проектно9вишукувальні роботи у 2018 році

підприємствами ДАЛРУ
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жеж на основі структури витрат
по даному напрямі ведення лісо"
вого господарства, то вимальо"
вується така картина: у 2018 ро"
ці порівняно з 2016 роком не
відбулося значних структурних
зрушень у витратах на охорону
лісу від пожеж. Найбільша пи"
тома вага витрат спрямовувала"
ся у 2016 та 2018 роках на орган"
ізацію, утримання лісових по"
жежних станцій і зв'язку (54% і
53% відповідно) (рис. 3 та 4).

Питома вага витрат на до"
гляд за мінералізованими сму"
гами та протипожежними роз"
ривами в загальній структурі
витрат на охорону лісу від по"
жеж у 2016 і 2018 роках стано"
вила 10%. Якщо у 2016 році на
благоустрій рекреаційних діля"
нок спрямовувалося 8% витрат
на охорону лісу від пожеж, то у
2018 році  — 7%. У 2016 та 2018 ро"
ках у структурі витрат на охо"
рону лісу від пожеж частка витрат на влашту"
вання протипожежних розривів та мінералізо"
ваних смуг, а також на гасіння лісових пожеж
була незначною.

Стабільною залишається структура витрат
на боротьбу зі шкідниками
та хворобами лісу. Найбіль"
шу питому вагу у 2016 та
2018 роках становлять вит"
рати на лісопатологічні об"
стеження (45% і 47% відпо"
відно) (рис. 5 та 6).

У 2018 році порівняно з
2016 роком знизилася пито"
ма вага винищувальних
робіт у осередках шкідників
і хвороб. Якщо у 2016 році
вона становила 12%, то у
2018 році  — 8%. Структура
витрат на боротьбу зі шкід"
никами та хворобами лісу є
недосконалою, що призвело
до надмірного поширення
шкідників та хвороб лісу,
особливо у хвойних лісах.

Квінтесенцією іннова"
ційного розвитку пост"
ійних лісокористувачів ви"
ступає оновлення парку
виробничого обладнання,
автомобілів, приладів, ма"

шин, механізмів. У 2018 році порівняно з 2016
роком у структурі витрат на оновлення ос"
новного капіталу постійних лісокористувачів
не відбулось значних структурних зрушень
(рис. 7 та 8).

Інші
313013 тис. грн.

23%

Гасіння лісових пожеж
11088 тис. грн.

1%

Організація, 
утримання лісових 
пожених станцій і 

зв'язку
708569 тис. грн.

54%

Благоустрій 
рекреаційних ділянок

108297 тис. грн.
8%

Влаштування 
протипожежних 
розривів та 

мінералізованих смуг
56614 тис. грн.

4%

Догляд за 
мінералізованими 

смугами та 
протипожежними 

розривами
137468 тис. грн.

10%

Рис. 3. Структура витрат на охорону лісу від пожеж у 2016
році підприємствами ДАЛРУ

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.
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мінералізованими 

смугами та 
протипожежними 

розривами
213507 тис.грн.

10%

Влаштування 
протипожежних 
розривів та 

мінералізованих смуг
67563 тис.грн.

3%

Благоустрій 
рекреаційних ділянок

133702 тис.грн.
7%

Організація, 
утримання лісових 
пожених станцій і 

зв'язку
1083197 тис.грн.

53%

Гасіння лісових пожеж
33210 тис.грн.

2%

Інші
514556 тис.грн.

25%

Рис. 4. Структура витрат на охорону лісу від пожеж у 2018 році
підприємствами ДАЛРУ
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Найбільша часка витрат припадала на
придбання лісогосподарської техніки і стано"
вила відповідно 39,3% та 36,7%. Питома вага
видатків на придбання дорожньо"будівельної
техніки становила відповідно 1,4% та 1%. Не"
значною є часка видатків на придбання еко"
логобезпечних машин та механізмів (у 2016
році становила 0,12%, а у 2018 році  — 0,19%).
Незначною є також питома вага витрат на

придбання засобів боротьби зі
шкідниками (у 2016 році станови"
ла 0,01%, а у 2018 році  — 0,03%).

Важливою складовою лісо"
господарської інфраструктури
виступають лісові дороги, на"
явність яких є основною переду"
мовою забезпечення мобіль"
ності та оперативності транс"
портування деревини та резуль"
тативності здійснення лісо"
господарських заходів. Якщо у
2013 році протяжність побудо"
ваних лісових доріг становила
627,5 км, у 2015 році  — 276,9 км,
то у 2018 році  — 190,5 км (рис. 9).

Тобто у 2018 році порівняно
з 2013 роком протяжність побу"
дованих лісових доріг зменши"
лася понад у 3 рази. Масштаби
побудови лісових доріг також
вирішальною мірою вплинули на
суму витрат на їх будівництво.
Якщо в 2013 році сума витрат на

будівництво лісових доріг в цілому по Держав"
ному агентству лісових ресурсів України стано"
вила 100,8 млн грн, у 2015 році  — 66,4 млн грн,
то у 2018 році  — 72,3 млн грн. Тобто у 2018 році
порівняно з 2013 роком витрати на будівницт"
во лісових доріг зменшилися на 28,5 млн грн.

Якщо в динаміці протяжності побудованих
лісових доріг спостерігається загалом низхід"
на тенденція, то в динаміці проведення капі"

Експедиційні роботи 
9356 тис. грн.

6%

Лісопатологічні 
обстеження

68004 тис. грн.
45%

Винищувальні роботи 
в осередках 

шкідників і хвороб 
18313 тис. грн.

12%

Інші
55365 тис. грн.

36%

Грунтові розкопки 
1617 тис. грн.

1%

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.

Рис. 5. Структура витрат на боротьбу зі шкідниками
та хворобами лісу у 2016 році підприємствами ДАЛРУ

Грунтові розкопки 
2090 тис. грн.

1%

Інші
134791 тис. грн.

38%

Винищувальні роботи 
в осередках 

шкідників і хвороб 
28492 тис. грн.

8%

Лісопатологічні 
обстеження

174082 тис. грн.
47%

Експедиційні роботи 
19909 тис. грн.

6%

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.

Рис. 6. Структура витрат на боротьбу зі шкідниками та хворобами лісу у 2018 році
підприємствами ДАЛРУ
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тального ремонту та реконст"
рукції лісових доріг має місце
синусоїдний розподіл. Якщо у
2013 році протяжність лісових
доріг, де проведено капітальний
ремонт та реконструкцію, ста"
новила 70,7 км, у 2015 році  —
59,7 км, у 2017 році  — 180 км, то
у 2018 році  — 81,8 км (рис. 10).

Водночас масштаби прове"
дення капітального ремонту та
реконструкції лісових доріг
вплинули на загальну вартість
даного виду інфраструктурних
поліпшень. Якщо у 2013 році на
проведення капітального ре"
монту та реконструкцію лісових
доріг витрачалося 7,2 млн грн, у
2015 році  — 9,6 млн грн, у 2017 ро"
ці  — 14,5 млн грн, то у 2018 році
— 81,8 млн грн.

Позитивним моментом роз"
будови дорожньо"транспорт"
ної інфраструктури у лісовому
господарстві є поступове збільшення в останні
роки протяжності відремонтованої і утриму"
ваної наявної лісодорожної мережі. Якщо в
2013 році протяжність відремонтованої і утри"
муваної наявної лісодорожної мережі склада"
ла 5,7 тис. га, у 2015 році  — 7,4 тис. га, то у
2018 році  — 8,7 тис. га. Збільшення протяж"
ності відремонтованої і утримуваної наявної
лісодорожної мережі відобразилося на зрос"

танні витрат на її ремонт і утримання. Якщо в
2013 році за даною статтею витрат було проф"
інансовано 29 млн грн, у 2015 році  — 59,4 млн
грн, то у 2018 році  — 106,3 млн грн. Тобто у
2018 році порівняно з 2013 роком сума витрат
на ремонт і утримання наявної лісодорожної
мережі збільшилася майже в 4 рази.

Проявами інтенсивності процесів модерні"
зації основних засобів лісогосподарських

інші придбання 
виробничого 
обладнання, 
автомобілів,    

приладів, машин, 
механізмів

1864321 тис.грн.
57,63%

екологобезпечних 
машин та механізмів

3950 тис.грн.
0,12%

дорожнньо-
будівельної техніки 

45496 тис.грн.
1,41%

засобів боротьби зі 
шкідниками
470 тис.грн.

0,01%

лісогосподарської 
техніки

1271256 тис.грн.
39,30%

пожежних автомобілів
49504 тис.грн.

1,53%

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.

Рис. 7. Структура витрат на придбання виробничого
обладнання, автомобілів, приладів, машин, механізмів

у 2016 році підприємствами ДАЛРУ

пожежних автомобілів
2810,1 тис.грн.

0,77%

лісогосподарської 
техніки

134174,7 тис.грн.
36,67%

засобів боротьби зі 
шкідниками
103,1 тис.грн.

0,03%
дорожнньо-

будівельної техніки 
3676 тис.грн.

1,00%

екологобезпечних 
машин та механізмів

683 тис.грн.
0,19%

інші придбання 
виробничого 
обладнання, 
автомобілів,    

приладів, машин, 
механізмів

224453,3 тис.грн.
61,34%

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.

Рис. 8. Структура витрат на придбання виробничого обладнання, автомобілів, приладів,
машин, механізмів у 2018 році підприємствами ДАЛРУ
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підприємств є динаміка придбання виробничо"
го обладнання, автомобілів, приладів, машин та
механізмів. За період 2013—2018 рр. спостері"
гається загалом висхідна тенденція у витратах
державних лісогосподарських підприємств на
придбання активної частини основних фондів.
Зокрема у 2018 році порівняно з 2013 роком

сума витрат на придбання виробничого облад"
нання, автомобілів, приладів, машин та ме"
ханізмів збільшилася на 236,2 млн грн (на
182,1%) (табл. 1).

Як і загалом по активній частині основних
засобів спостерігається також зростання ви"
датків і по окремих складових за винятком

627,5

240
276,9

247,1

165,9
190,5

72,3

54,1
61,0
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Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.

Рис. 9. Протяжність побудованих лісових доріг та витрати
на їх будівництво підприємствами ДАЛРУ
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Рис. 10. Протяжність лісових доріг, де проведено капітальний ремонт та реконструкцію,
та вартість капітального ремонту і реконструкції лісових доріг підприємствами ДАЛРУ

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.
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дорожньо"будівельної техніки. Зокрема у 2018 ро"
ці порівняно з 2013 роком сума витрат на прид"
бання лісогосподарської техніки збільшилася
на 91,5 млн грн (2,1 рази). Також у 2018 році по"
рівняно з 2013 роком спостерігалося зростан"
ня видатків на придбання пожежних авто"
мобілів (зростання склало 1,6 млн грн).

Певним позитивом оновлення основних за"
собів лісогосподарських підприємств слід вва"
жати хоча й не значне, але зростання вартості
засобів боротьби зі шкідниками. Так, у 2018 ро"
ці порівняно з 2013 роком витрати на придбан"
ня даної складової активної частини основних
засобів збільшилися на 0,04 млн грн (на 80,6%).
Як уже зазначалося у 2018 році порівняно з
2013 роком має місце зменшення витрат на
придбання дорожньо"будівельної техніки.
Зменшення склало 9,4 млн грн (71,9%). У зв'яз"
ку з необхідністю імплементації природоохо"
ронних директив ЄС та виконанням Україною
базових положень міжнародних лісоохорон"
них конвенцій, у 2018 році порівняно з 2013 ро"

ком збільшилися витрати на придбання еколо"
гобезпечних машин та механізмів. Збільшення
склало 0,35 млн грн (на 103,3 %). Спостерігаєть"
ся також у 2018 році порівняно з 2013 роком
збільшення витрат на придбання виробничого
обладнання, автомобілів, приладів, машин та
механізмів. Збільшення склало 152 млн грн (на
110%).

Важливою складовою нарощення матері"
ально"технічної бази лісогосподарських
підприємств виступає капітальне будівництво
різного роду об'єктів лісогосподарського, еколо"
гічного та соціального призначення. Зокрема у
2018 році порівняно з 2013 роком в цілому капі"
тальне будівництво на лісогосподарських під"
приємствах ДАЛРУ збільшилося на 5,7 млн грн
(на 38,9%). Також у 2018 році порівняно з 2013 ро"
ком спостерігається зростання витрат на капі"
тальне будівництво окремих об'єктів. У 2018 ро"
ці порівняно з 2013 роком обсяги капітального
будівництва об'єктів лісогосподарського при"
значення збільшилися на 1,6 млн грн (на 19,6%),

Відхилення 
2018/2013 Показник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

абсол. % 
Придбання виробничого 
обладнання, автомобілів, 
приладів, машин, механізмів 

129699,5 156398,1 354566,1 323499,7 280404,7 365888,3 236189 182,1 

в тому числі:  
- лісогосподарської техніки 

42654,9 86657,4 171449,5 127125,6 112348,9 134174,7 91520 214,6 

- пожежних автомобілів 1189,7 379,8 1667,1 4950,4 716,7 2810,1 1620 136,2 
- засобів боротьби зі 
шкідниками 

57,1 12,5 30 47 80,5 103,1 46 80,6 

- дорожньо-будівельної техніки 13060,9 535,5 12864 4549,6 19,5 3676 -9385 -71,9 
- екологобезпечних машин та 
механізмів 

336 177,4 1816 395 114 683 347 103,3 

 - інші придбання виробничого 
обладнання, автомобілів, 
приладів, машин, механізмів 

72400,9 68635,5 166739,5 186432,1 167125,1 224453,3 152052 110,0 

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.

Таблиця 1. Витрати підприємств ДАЛРУ на придбання виробничого обладнання, автомобілів,
приладів, машин, механізмів, тис. грн

Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісо"
вих ресурсів України.

Таблиця 2. Витрати підприємств ДАЛРУ на капітальне будівництво об'єктів
лісогосподарського, соціального та протипожежного призначення, тис. грн

Відхилення 
2018/2013 Показник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

абсол. % 
Капітальне 
будівництво 
об’єктів 

14847,8 15318,5 23869,5 28074,2 23743,3 20625,9 5778 38,9 

в тому числі:   
- лісогосподарсь-
кого призначення 

8324,6 7820,3 11342,8 13804,6 11729 9956,6 1632 19,6 

- соціальної сфери 
і житлового фонду 

545,1 3298,1 3767,8 2160,8 2985,6 1200,8 656 120,3 

- об'єктів 
протипожежного 
призначення 

412,2 3,8 939,4 578,9 362,1 770,4 358 86,9 

- іншого 
призначення 

5565,9 4196,3 7819,5 11529,9 8666,6 8698,1 3132 56,3 
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об'єктів соціальної сфери і житлового фон"
ду  — 0,6 млн грн (на 120,3%), об'єктів проти"
пожежного призначення  — 0,4 млн грн (на
80,6%) (табл. 2).

Виходячи з результатів аналізу динаміки ка"
пітального будівництва об'єктів лісогоспо"
дарського, соціального та екологічного спря"
мування встановлено, що обсяги капітального
будівництва є мізерними і не покривають навіть
мінімально необхідну потребу лісогосподарсь"
ких підприємств у введенні нових виробничих
об'єктів та площ.

Прискорення процесів інвестиційно"іннова"
ційного оновлення виробничо"технічної бази
та інфраструктури окремих сегментів лісово"
го сектора національної економіки напряму по"
в'язане з формуванням інституціонального се"
редовища, яке охоплюватиме комплекс інсти"
туціональних передумов, інститутів"правил та
інститутів"організацій, які забезпечуватимуть
залучення фінансових потоків у модернізацію
та реконструкцію основного капіталу і впро"
вадження процесних інновацій, а також сфор"
мують підгрунтя для трансферу сучасних тех"
нологій у сферу лісорозведення, лісовирощу"
вання, переробки деревини та утилізації від"
ходів.

Магістральним елементом інституціональ"
ного середовища інвестиційно"інноваційного
забезпечення лісового сектора виступає інсти"
туціональне підгрунтя інвестиційної та іннова"
ційної політики. Таке підгрунтя охоплює базові
інститути лісового господарства (форми влас"
ності на лісові та лісогосподарські активи,
організаційно"правові форми лісогосподарю"
вання та систему державного управління лісо"
вим господарством), інституціональних іннова"
торів та інших суб'єктів інноваційної діяль"
ності, а також інститути інвестування (рис. 11).

Виходячи з того, що ресурсна база розвит"
ку переробних сегментів лісового сектора фор"
мується у сфері лісового господарства, не"
обхідною умовою форсування процесів іннова"
ційного оновлення лісогосподарських та дере"
вообробних виробництв є упорядкування сис"
теми базових інститутів, які визначають відно"
сини володіння, користування та розпоряд"
жання лісовими благами, специфікацію форм
лісогосподарської та лісоохоронної діяльності,
а також державну вертикаль організації лісо"
вого господарства.

Саме відносини стосовно володіння, кори"
стування та розпоряджання лісовими та лісо"
господарськими активами визначають масшта"
би, форми та методи залучення лісосировини у
переробну ланку лісопродуктового ланцюга.

Враховуючи важливу екологічну та соціальну
функцію лісу і незважаючи на поглиблення
інституціональних перетворень у природно"ре"
сурсній сфері, у лісовому господарстві зали"
шається домінуючою державна форма влас"
ності на лісову складову національного багат"
ства, що й визначає організаційно"правові фор"
ми лісогосподарювання.

Виходячи з цього, постійні лісокористувачі
(державні та комунальні лісогосподарські
підприємства) забезпечують господарське
освоєння лісоресурсного потенціалу та здійс"
нюють комплекс лісогосподарських заходів
для відтворення, відновлення та охорони лісів.
І державні, і комунальні лісогосподарські
підприємства використовують лісові та лісогос"
подарські активи, здійснюючи госпрозрахунко"
ву діяльність і спрямовуючи додану вартість у
фінансові фонди держави та місцевого само"
врядування. Усі лісові землі та ліс на корені, які
перебувають у постійному користуванні дер"
жавних та комунальних лісогосподарських
підприємств, є власністю українського народу,
однак існують відмінності у розподілі прибут"
ку названих суб'єктів господарювання.

Державні лісогосподарські підприємства
перераховують дивіденди за рахунок чистого
прибутку до Державного бюджету України, а
комунальні лісогосподарські підприємства до
місцевого бюджету. Перерахування комуналь"
ними лісогосподарськими підприємствами ди"
відендів до місцевих бюджетів підвищує їх ва"
гомість в соціально"економічному піднесенні
територіальних утворень. Враховуючи те, що і
державні, і комунальні лісогосподарські під"
приємства використовують лісові та лісогоспо"
дарські активи, які є власністю українського
народу, на їх діяльність накладений значний
спектр обмежень, покликаний забезпечувати
невиснажливе та збалансоване лісокористу"
вання. З іншої сторони, звужена специфікація
прав та повноважень менеджменту лісогоспо"
дарських підприємств не створює сприятливих
умов для активізації інноваційної діяльності у
сфері лісорозведення, лісовирощування, пер"
винної переробки деревини та утилізації дерев"
них відходів.

Тобто має місце несформованість належно"
го інституціонального підгрунтя для участі дер"
жавних і комунальних лісогосподарських
підприємств у трансфері продуктових і процес"
них інновацій, а також залученні фінансових
ресурсів у модернізацію, реконструкцію та тех"
нічне переозброєння основного капіталу.
Третім базовим інститутом ведення лісового
господарства є система державного управлін"
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ня лісами, яка в умовах української дійсності
відзначається збереженням командно"адмі"
ністративної вертикалі, а також жорстких об"
межень щодо використання лісоресурсного по"
тенціалу. Віднесення системи державного уп"
равління лісами до базових інститутів пояс"
нюється тим, що незважаючи на домінування
відповідної суспільно"економічної формації та
наявність окремих форм власності на ліси, зав"
жди існувала потреба у наявності інституту
державного управління, який забезпечуватиме
своєчасне відтворення лісової складової націо"
нального багатства.

Система державного управління лісами в
Україні представлена центральним органом
виконавчої влади, на якого покладені функції
реалізації лісової політики, а також його тери"
торіальними підрозділами  — обласними управ"
ліннями лісового та мисливського господар"
ства. В інституціональній матриці державного
управління лісами також функціонують дер"
жавні лісогосподарські підприємства, яким на"
дано у постійне користування лісові землі і які
перебувають у безпосередньому підпорядку"
ванні ДАЛРУ. Комунальні лісогосподарські
підприємства підпорядковані центральному
органу, який реалізує лісову політику, лише в
частині дотримання чинного законодавства та
комплексу регламентів освоєння лісоресурсно"
го потенціалу, які визначаються базовим лісов"
порядкуванням, вітчизняним законодавством
та міжнародними природоохоронними угода"
ми.

У зв'язку з половинчатим реформуванням
сфери лісового господарства постійні лісоко"
ристувачі так і не отримали достатнього рівня
автономності у прийнятті рішень як стосовно
вибору пріоритетів виробничо"господарської
діяльності, так і стосовно запровадження ком"
плексу продуктових та процесних інновацій,
які дадуть можливість зменшити втрати лісо"
сировини, підвищити продуктивність лісів, упе"
реджувати поширення шкідників та лісових
хвороб, вчасно здійснювати збір та утилізацію
порубкових решток, а також ефективніше ви"
користовувати несировинні корисності лісу.

Крім відсутності сприятливих умов для
трансферу інновацій, а також їх самостійного
продукування, постійні лісокористувачі також
стикаються з проблемою доступності інвес"
тицій для повноцінного фінансування проектів
модернізації та оновлення об'єктів лісогоспо"
дарської інфраструктури, а також для запро"
вадження сучасних методів екологічно"орієн"
тованого лісівництва. Тобто формування су"
часної системи інвестиційно"інноваційного за"

безпечення лісового сектора має передбачати
наявність передумов не лише для трансферу і
продукування інновацій у лісорозведенні, лісо"
вирощуванні, охороні лісів та утилізації дерев"
них відходів, а й відповідного інституціональ"
ного підгрунтя для диверсифікації джерел інве"
стиційного забезпечення реалізації лісогоспо"
дарських та лісоохоронних проектів.

Попри те, що у сфері лісового господарства
сформовано критично необхідний фундамент
для запровадження ринкових товарно"грошо"
вих відносин, постійні лісокористувачі, перед"
усім державні лісогосподарські підприємства,
так і не отримали можливості оперативно ви"
ходити на ринок позикового капіталу та на ри"
нок цінних паперів, щоб вчасно забезпечувати
поповнення оборотних коштів та реалізовува"
ти капіталомісткі проекти, які пов'язані з мо"
дернізацією та технічним переозброєнням лісо"
експлуатаційного та деревообробного облад"
нання.

Тобто необхідною передумовою формуван"
ня системи інвестиційно"інноваційного забез"
печення лісового сектора є доповнення базо"
вих інститутів ведення лісового господарства
певною специфікацією інститутів інвестування,
які дадуть можливість:

 — сприяти залученню у лісопродуктовий
ланцюг інституціональних інвесторів, зокрема
до фінансування не завжди інвестиційно при"
вабливих проектів лісорозведення та лісовиро"
щування;

 — перезавантажити роль держави та місце"
вого самоврядування у фінансуванні лісогос"
подарських та лісоохоронних проектів через
розширення спектра надання державних га"
рантій, так і через диверсифікацію пріоритетів
цільового бюджетного фінансування;

 — забезпечити нарощення внутрішніх дже"
рел інвестування проектів відновлення, відтво"
рення та охорони лісоресурсного потенціалу,
а також модернізації лісогосподарської інфра"
структури;

 — стимулювати суб'єкти переробної лан"
ки, де спостерігається вищий ніж у лісовому
господарстві рівень концентрації фінансового
потенціалу, інвестувати проекти нарощення
лісоресурсної бази та проекти комплексного
використання деревних відходів;

 — залучати вітчизняні та міжнародні
фінансово"кредитні установи до інвестування
проектів збереження лісової спадщини, при"
множення біорізноманіття лісів, заліснення
малопродуктивних земель у рамках програм
спільного партнерства та транскордонного
співробітництва;
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 — консолідувати фінансові ресурси урядів
іноземних держав для реалізації проектів низь"
ковуглецевого розвитку в контексті викорис"
тання лісосировинного потенціалу, зокрема в
енергетичних цілях, у рамках міжнародних
природоохоронних конвенцій, зокрема нової
кліматичної угоди;

 — сприяти залученню іноземних підприє"
мницьких структур до спільного інвестування
проектів нарощення лісоресурсного потенціа"
лу, в тому числі і енергетичних цілях, через на"
дання державних гарантій в частині забезпе"
чення лісосировиною.

Третьою важливою складовою інституціо"
нального підгрунтя інвестиційно"інноваційно"
го забезпечення лісового сектора є наявність
інституціональних інноваторів та інших су"
б'єктів інноваційної діяльності, які забезпечу"
ють продукування і трансфер продуктових і
процесних інновацій у сировинну ланку лісо"
продуктового ланцюга. В цьому напрямі в Ук"
раїні вже сформована потужна науково"до"
слідна та виробничо"технічна база, яка пред"
ставлена проектним лісовпорядним виробни"
чим об'єднанням "Укрліспроект", спеціалізова"
ними лісозахисними підприємствами, які фун"
кціонують у різних регіонах України, а також
навчальними закладами лісівничого спрямуван"
ня, які мають значний накопичений роками по"
тенціал для продукування інноваційних розро"
бок у сфері лісорозведення, лісовирощування,
переробки деревини та утилізації деревних
відходів.

Відносно невисокий рівень ефективності
діяльності перерахованих суб'єктів інновацій"
ної діяльності лісівничого спрямування пов'я"
зується через відсутність мобільної системи
бюджетного та позабюджетного фінансуван"
ня окремих напрямів їх діяльності, а також че"
рез неналежну комунікацію з державними та
комунальними лісогосподарськими підприєм"
ствами.

Саме відсутність каналів встановлення су"
часної комунікації між постійними лісокорис"
тувачами та спеціалізованими лісозахисними
підприємствами не дала можливості вчасно ви"
явити вогнище поширення шкідників та хвороб
лісу, що призвело до необхідності розширення
площі суцільних та вибіркових санітарних ру"
бок, що в середньостроковій та довгостроковій
перспективі негативним чином відобразиться
на прирості лісової біомаси. Квінтесенцією
відсутності належної комунікації між лісоза"
хисними підприємствами та постійними лісоко"
ристувачами стало збільшення у геометричній
прогресії проявів поширення верхового коро"

їда, який завдав значних пошкоджень хвойним
насадженням і погіршив породно"вікову струк"
туру лісового фонду у багатьох регіонах Украї"
ни.

Однак значного поштовху інноваційній
діяльності у переважній більшості ланок лісо"
продуктового ланцюга може надати створен"
ня спеціалізованих підприємств (інституціо"
нальних інноваторів, які будуть генерувати
трансфер лісівничих, лісоексплуатаційних та
деревообробних технологій і тим самим при"
скорюватимуть модернізацію, реконструкцію
та технічне переоснащення основного капіта"
лу лісогосподарських та деревообробних під"
приємств). Інституціональні інноватори у лісо"
вому секторі варто створювати у формі інно"
ваційних кластерів, технологічних парків та
технополісів, які будуть продукувати інно"
ваційні технології у сфері лісорозведення, лісо"
вирощування, переробки деревини та утилізації
деревних відходів, а також сприятимуть розши"
ренню площі плантаційного лісовирощування,
зокрема біоенергетичних культур на малопро"
дуктивних землях.

Отже, сприятливе інституціональне під"
грунтя форсування процесів інноваційної
діяльності у різних фазах лісопродуктового
ланцюга з диверсифікацією джерел, форм та
методів фінансового забезпечення стане мож"
ливим на основі перегляду принципів взаємодії
між базовими інститутами"організаціями у
лісовому господарстві, які здійснюють госпо"
дарське освоєння лісоресурсного потенціалу,
інституціональними інноваторами та іншими
суб'єктами інноваційної діяльності, а також
інститутами інвестування.

Формування сучасного інституціонального
підгрунтя інвестиційно"інноваційного забезпе"
чення лісового сектора сприятиме підвищенню
ефективності господарського освоєння лісоре"
сурсного потенціалу та розширенню масштабів
відновлення та відтворення лісів, що створить
сприятливі передумови для результативнішого
використання лісосировини та несировинних
корисностей лісу у переробній та сервісній лан"
ках лісопродуктового ланцюга. Нині у перероб"
ному сегменті лісового сектора національної
економіки так і не забезпечено модернізацію і
реконструкцію основного капіталу лісоперероб"
них виробництв, що консервує сировинну спря"
мованість розвитку лісового сектора і повною
мірою не дозволяє використати наявні резерви
для суттєвого збільшення обсягів виробництва
продукції з високою доданою вартістю.

Створення запропонованого вище інститу"
ціонального підгрунтя інвестиційного процесу
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та інноваційної діяльності закладе додаткові
стимули для збільшення обсягів залучення
лісосировини у переробний сегмент через вве"
дення додаткових потужностей у лісопильно"
му, меблевому, целюлозно"паперовому, лісо"
хімічному виробництві, а також у виробництві
ДВП, ДСП, будівельних дерев'яних конст"
рукцій та паливно"енергетичних ресурсів на
основі утилізації деревних відходів та низько"
сортної лісосировини.

Паралельно із підвищенням обсягів залу"
чення сировинної складової лісоресурсного
потенціалу у переробний сегмент лісового сек"
тора має відбуватися розбудова індустрії рек"
реаційного лісокористування та мисливсько"
го господарства на основі екосистемних по"
слуг, які продукуються лісовими біогеоцено"
зами. Враховуючи те, що сьогодні мають місце
значні площі самозаліснених лісогосподарсь"
ких угідь, які можуть виступити сприятливим
полігоном для розвитку мисливського госпо"
дарства та зеленого туризму, екосистемна
складова лісогосподарювання дасть мож"
ливість значеною мірою підвищити рівень ка"
піталізації ведення лісового господарства за"
галом. У підсумку збільшення обсягів залучен"
ня лісосировини у переробний сегмент та за"
безпечення максимізації продукування лісо"
вими біогеоценозами екосистемних послуг,
які виступають територіальним базисом роз"
витку рекреаційного лісокористування та мис"
ливського господарства, дасть можливість
підвищити питому вагу доданої вартості лісо"
вого сектора у ВВП України.

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК
Формування інституціонального середо"

вища інвестиційно"інноваційного забезпечен"
ня розвитку лісового сектора базується на
інституціональному підгрунті, яке охоплює
інституціональних інноваторів та інших спец"
іалізованих суб'єктів інноваційної діяльності,
базові інститути лісового господарства,
інститути інвестування. Саме поєднання пе"
рерахованих інституціональних одиниць
дасть можливість забезпечити прийнятний
рівень ефективності господарського освоєн"
ня лісоресурсного потенціалу, що призведе
до результативнішого використання лісоси"
ровини та несировинних корисностей лісу у
переробній та сервісній ланках лісопродук"
тового ланцюга і забезпечить підвищення пи"
томої ваги доданої вартості лісового секто"
ра у ВВП України. Взаємодія між суб'єктами

інвестиційної та інноваційної діяльності
дасть можливість сформувати сучасну мате"
ріально"технічну базу лісозаготівель та дере"
вообробки і підвищити рівень конкурентосп"
роможності національного лісового сектора,
що врешті"решт підвищить вагомість даного
сектора економіки у відтворенні національ"
ного багатства.
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