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НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Фінансово�економічне регулювання лісоко�
ристування виступає вагомою складовою ком�
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FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION OF FORESTRY MANAGEMENT KEY FACTOR
TO INCREASE INVESTMENTS IN FOREST AND RESOURCE POTENTIAL RESTORATION

У статті розкриваються основні складові фінансово*економічного регулювання лісокористування. Акцент ро*
биться на удосконаленні фіскального впливу на постійних лісокористувачів через механізм стягнення попеневої плати
за спеціальне використання лісових ресурсів. Аналізуються основні тенденції надходжень податків і зборів до Дер*
жавного бюджету України та місцевих бюджетів від державних лісогосподарських підприємств Черкаської області.
Обгрунтовується доцільність посилення інвестиційної спрямованості фіскального регулювання лісокористування
через формування фінансових фондів відтворення лісоресурсного потенціалу. Запропоновано збільшити частку відра*
хувань попеневої плати за спеціальне використання лісових ресурсів до бюджетів місцевого самоврядування.

The article reveals the main components of financial and economic regulation of forest management. The focus is on
the improvement of fiscal impact upon constant forest users through the mechanism of per*stub fee for the special use of
forest resources. The main trends of taxes and fees receipts to the State Budget of Ukraine and local budgets from state
forestry enterprises of Cherkasy region have been analysed. The expediency to intensify the investment focus of fiscal
regulation of forest management by forming financial funds for resource potential restoration has been substantiated. It
has been suggested to increase the share of per*stub fee deductions for the special use of forest resources to local budgets.
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плексного регуляторного механізму у лісово�
му господарстві. Воно охоплює бюджетні, по�
даткові, кредитні та митні регулятори, які пря�
мо та опосередковано впливають на темпи та
пропорції господарського освоєння лісоресур�
сного потенціалу, а також результативність
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здійснення лісоохоронних заходів. Трансфор�
мацію системи фінансово�економічного регу�
лювання раціонального лісокористування вар�
то розпочинати з удосконалення набору
фіскальних інструментів, щоб закласти стиму�
ли стосовно економії сировинної складової
лісоресурсного потенціалу та перманентного
нарощення площі земель лісогосподарського
призначення.

За теперішніх умов основним фіскальним
регулятором раціоналізації лісокористування
виступає попенева плата за спеціальне вико�
ристання лісових ресурсів. Основним призна�
ченням такого фіскального інструменту є ви�
лучення на користь бюджетів відповідного
рівня тієї частини ренти від господарського
освоєння лісоресурсного потенціалу, яка ут�
ворюється під дією природного чинника. Три�
валий період була штучно звужена база стяг�
нення даного виду платежів, оскільки оподат�
ковувалися лише рубки головного користу�
вання (мова йде про використання лісових ре�
сурсів загальнодержавного значення). Декіль�
ка років тому була розширена податкова база
стягнення попеневої плати за рахунок інших
видів рубок, що призвело до зростання част�
ки даного платежу в загальній сумі сплачених
податків і зборів до Зведеного бюджету Ук�
раїни. Попенева плата крім фіскальної
функції має виконувати також функцію дже�
рела формування інвестиційного потенціалу
відновлення, відтворення та охорони лісоре�
сурсного потенціалу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Удосконалення фінансово�економічного
регулювання лісокористування, зокрема по�
даткового регулювання, має відштовхувати�
ся від постулату про те, що воно в першу чер�
гу має стимулювати процеси розширеного
відтворення лісоресурсного потенціалу і за�
безпечувати соціальну спрямованість лісо�
господарської діяльності. Для багатолісних
адміністративних районів попенева плата за
спеціальне використання лісових ресурсів є
вагомим чинником наповнення місцевих бюдже�
тів і відіграє важливе значення для соціаль�
но�економічного розвитку сільських посе�
лень.

Спектр інструментів фіскального регулю�
вання раціонального лісокористування має
бути доповнений інструментами, які викорис�
товуються в іноземній практиці, зокрема тими,
які стимулюють заліснення малопродуктивних
земель і забезпечують збільшення площі земель

лісогосподарського призначення. Окремі ас�
пекти фінансово�економічного регулювання
лісокористування, зокрема податкового регу�
лювання, розглядаються в наукових працях
українських вчених таких, як А. Бобко, Н. Кот�
ляревська Г. Ільницька�Гикавчук, М. Римар,
А.Чупіс, М. Шершун та багатьох інших [1; 2; 5—
7], але недостатньо обгрунтованими є підходи
щодо диференціації та диверсифікації інстру�
ментів фіскального впливу на постійних лісо�
користувачів у частині господарського освоє�
ння лісоресурсного потенціалу, а також у час�
тині формування фондів інвестиційного забез�
печення потреб лісогосподарського виробниц�
тва.

На думку М.  Римара та Г. Ільницької�Ги�
кавчук, однією з важливих причин нераціо�
нального використання лісових ресурсів є
недосконалість фінансового механізму,
відсутність інвестицій на лісовідновлення та
проведення інших екологічно орієнтованих
заходів. Оскільки лісове господарство здійс�
нює природоохоронну діяльність, а лісові
ресурси продукують позитивні внутрішні і
зовнішні ефекти, то для забезпечення галузі
необхідними фінансовими ресурсами в
складі фінансового механізму необхідно пе�
редбачити методи стимулювання процесів
лісокористування, до яких відносяться піль�
гове оподаткування, бюджетне фінансуван�
ня, пільгове кредитування [6].

Фінансування заходів з підвищення продук�
тивності, поліпшення якісного складу лісів, їх
охорони, захисту і відтворення здійснюються
за рахунок державного бюджету та власних
коштів підприємств, установ і організацій щодо
лісів державної власності; відповідні видатки
фінансуються шляхом цільового виділення
коштів Державного бюджету для реалізації за�
гальнодержавних, державних і регіональних
(місцевих) програм ведення лісового господар�
ства.

На переконання Ю. Волинчук та І. Бакалей�
ко, суттєвим елементом нарощення обсягів
фінансових потоків на підприємствах лісового
господарства є створення регіонального фон�
ду відтворення, охорони та захисту лісів, що
певним чином може спростити рух фінансових
потоків відповідно до їх цільового призначен�
ня [2].

Якщо в питаннях диверсифікації інстру�
ментів фінансування проектів лісовідновлення
та лісовідтворення має місце схожість підходів
вчених та практиків, то в питаннях удоскона�
лення фіскальної складової системи фінансо�
во�економічного регулювання, зокрема стяг�
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нення рентної плати за спеціальне лісокорис�
тування, спостерігається полярність підходів
щодо визначення бази стягнення лісоресурсних
платежів.

Як стверджують А. Чупіс та М. Шершун,
доцільним є створення багатоканальної еко�
логічно орієнованої системи податків і пла�
тежів за лісові ресурси. Екологічний аспект
необхідно враховувати на всіх стадіях бага�
тоцільового використання, відтворення й
охорони лісових біоценозів. Збільшення
кількості об'єктів як джерел екологічно орі�
єнтованих платежів та податків за лісокори�
стування на міжгалузевій основі може забез�
печити більш високу маневреність підпри�
ємств лісового комплексу щодо витрат фінан�
сових ресурсів (відрахувань) для потреб сус�
пільного розширеного відтворення лісових
ресурсів на екологічній та соціальній основі
[7].

Розвиток лісового господарства в Україні
стримується, на переконання Н. Котляревсь�
кої, через недосконалість фінансово�економі�
чного механізму та податкової бази, яка не вра�
ховує довгостроковості вирощування лісу.
Оподаткування лісового господарства впливає
на природно�ресурсний потенціал і може як
стимулювати, так і стримувати процеси лісоз�
береження.

Збільшуючи економічний ефект від госпо�
дарського освоєння природних ресурсів і над�
ходження платежів за їх використання, важли�
во не порушити природну рівновагу в еколого�

економічних системах, що потребує грунтов�
них досліджень і вдосконалення системи опо�
даткування підприємств лісового господарства
[5, с. 67].

А. Бобко пропонує за прикладом сусідньої
Польщі створити умови для наповнення місце�
вих бюджетів шляхом обчислення та стягнен�
ня податкових платежів за користування зем�
лями без прив'язки їх до обсягів вилучення де�
ревини за мало зрозумілими механізмами стяг�
нення збору за так зване спеціальне викорис�
тання лісових ресурсів, а також для прозорого
і в повному обсязі продажу лісових матеріалів
на ринкових умовах [1].

Актуальність удосконалення фіскального
регулювання використання лісових ресурсів
зумовлена також необхідністю нарощення
інвестиційної бази відтворення та охорони
лісоресурсного потенціалу, посилення мотива�
ційних важелів комплексного використання
деревної продукції, залучення нових суб'єктів
підприємницької діяльності до процесів заліс�
нення.

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілями статті є обгрунтування пріоритетів

удосконалення системи фінансово�економіч�
ного регулювання лісокористування через ди�
версифікацію інструментів фіскального впли�
ву на постійних лісокористувачів на основі
оцінки основних тенденцій надходжень по�
датків і зборів до Державного бюджету Украї�
ни та місцевих бюджетів від лісогосподарських
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Рис. 1. Надходження податків і зборів від підприємств
Черкаського ОУЛМГ до Державного

та місцевих бюджетів

Джерело: розраховано за даними Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства.
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підприємств Черкаської області з метою наро�
щення інвестицій у відтворення лісоресурсно�
го потенціалу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Підприємства Черкаського обласного управ�
ління лісового та мисливського господарства

(ОУЛМГ) виступають бюджетонаповнюючими
організаціями, в першу чергу, щодо наповнення
місцевих бюджетів. За період з 2011 по 2015 рік
відзначається збільшення надходжень, по�
датків і зборів як до Державного, так і до місце�
вих бюджетів. Якщо у 2011 році надходження
податків і зборів від підприємств Черкаського
ОУЛМГ до місцевих бюджетів становило 13671
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Рис. 2. Надходження податків і зборів до Державного
та місцевих бюджетів у 2011 році в розрізі підприємств

Черкаського ОУЛМГ

Джерело: розраховано за даними Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства.
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Рис. 3. Надходження податків і зборів
до Державного та місцевих бюджетів у 2015 році в розрізі

підприємств Черкаського ОУЛМГ
Джерело: розраховано за даними Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 7, 2017

7

тис. грн., то у 2015 році вони склали 38403 тис.
грн. (тобто відбулося збільшення майже в
3 рази). Також висхідний тренд спостерігаєть�
ся в динаміці надходжень податків і зборів до
Державного бюджету України. У 2011 році сума
надходжень податків і зборів від підприємств
Черкаського ОУЛМГ до Державного бюджету
України становила 15191 тис. грн., у 2012 —
13653 тис. грн., у 2014 — 28558 тис. грн., а у 2015
— 88937 тис. грн. (тобто у 2015 році надходжен�
ня до державного бюджету порівняно з 2011
роком збільшилися у 5,8 разу) (рис. 1).

 У 2011 році на більшості державних лісо�
господарських підприємств переважали над�

ходження до Державного бюджету України.
Зокрема, на ДП "Звенигородське лісове госпо�
дарство" (2211 тис. грн.), ДП "Кам'янське лісо�
ве господарство" (1584 тис. грн.), ДП "Лис�
нянське лісове господарство" (499 тис. грн.), ДП
"Уманське лісове господарство" (2698 тис. грн.),
ДП "Черкаське лісове господарство" (3261 тис.
грн.). На ряді підприємств переважали надход�
ження до місцевих бюджетів: ДП "Канівське
лісове господарство" (717 тис. грн.), ДП "Кор�
сунь�Шевченківське лісове господарство" (1149
тис. грн.), ДП "Смілянське лісове господарство"
(1845 тис. грн.), ДП "Чигиринське лісове госпо�
дарство" (1202 тис. грн.) (рис. 2, 3).
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Рис. 4. Надходження попеневої плати
 до Державного та місцевих бюджетів від підприємств

Черкаського ОУЛМГ

Джерело: розраховано за даними Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства.
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Рис. 5. Питома вага попеневої плати
в загальній сумі сплачених податків і зборів до місцевих бюджетів

від підприємств Черкаського ОУЛМГ

Джерело: розраховано за даними Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства.
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У 2015 році ситуація кардинально змінила�
ся. На всіх державних лісогосподарських
підприємствах Черкаського ОУЛМГ у 2015 році
переважали надходження до Державного бюд�
жету України, що свідчить про поступове пе�
ренесення регіональної спрямованості і бю�
джетонаповнюючої ролі лісогосподарських
підприємств для місцевих громад на надход�
ження до централізованих фондів держави.

Найбільші надходження податків і зборів до
Державного бюджету України у 2015 році спо�

стерігалися на ДП "Звенигородське лісове гос�
подарство" (12593 тис. грн.), ДП "Кам'янське
лісове господарство" (13304 тис. грн.), ДП
"Смілянське лісове господарство" (12352 тис.
грн.), ДП "Уманське лісове господарство"
(16837 тис. грн.), ДП "Черкаське лісове госпо�
дарство" (8300 тис. грн.).

Одним з основних фіскальних платежів,
який сплачують державні лісогосподарські
підприємства, є попенева плата за спеціальне
використання лісових ресурсів, призначенням
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Рис. 6. Питома вага попеневої плати в загальній сумі
сплачених податків і зборів до Державного бюджету України

від підприємств Черкаського ОУЛМГ

Джерело: розраховано за даними Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства.

8890,8
10607,6

13174,2

25889,5

36718,1

30,8

37,0
40,3

47,2

28,8

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2011 2012 2013 2014 2015

.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
%

         
     , .

           
         

, %

Рис. 7. Питома вага попеневої плати
в загальній сумі сплачених податків і зборів до Зведеного бюджету України

від підприємств Черкаського ОУЛМГ

Джерело: розраховано за даними Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства.
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якої є вилучення природно�ресурсної ренти у
зв'язку із господарським освоєнням лісоресур�
сного потенціалу. За період з 2011 по 2015 рік у
динаміці надходжень попеневої плати за спец�
іальне використання лісових ресурсів від
підприємств Черкаського ОУЛМГ спостеріга�
лася висхідні тенденція. Це стосується як над�
ходжень до Державного бюджету України, так
і до місцевих бюджетів.

Прикметною рисою є те, що за період з 2011
по 2013 рік більша сума попеневої плати спря�
мовувалася до Державного бюджету України,
а в 2013 та 2015 роках — до місцевих бюджетів.
Якщо у 2011 році державними лісогосподарсь�
кими підприємствами Черкаського ОУЛМГ до
Державного бюджету України сплачувалося
6446 тис. грн., то у 2015 році — 13826 тис. грн.
До місцевих бюджетів у 2011 році було спря�
мовано 2445 тис. грн., а 2015 — 22892 тис. грн.
(відбулось збільшення більш ніж у 9 разів) (рис.
4). Тобто якщо в загальній величині сплачених
податків і зборів державними лісогосподарсь�
кими підприємствами спостерігається посилен�
ня спрямованості до центральних фінансових
фондів, то в динаміці надходжень попеневої
плати спостерігається посилення регіональної
направленості.

За період з 2011 року по 2015 рік відбу�
лося збільшення питомої ваги попеневої
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Рис. 8. Надходження попеневої плати
до Зведеного бюджету України в розрізі підприємств

 Черкаського ОУЛМГ

Джерело: розраховано за даними Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства.

плати за спеціальне використання лісових
ресурсів в загальній сумі сплачених податків
і зборів до місцевих бюджетів (рис. 5). Якщо
у 2011 році даний показник становив 17,9 %,
у 2013 — 29,4 %, у 2014 — 49,4 %, то у 2015 —
59,6 %. Натомість відбулося зменшення пи�
томої ваги попеневої плати за спеціальне ви�
користання лісових ресурсів в загальній сумі
сплачених податків і зборів до Державного
бюджету України. У 2012 році цей показник
становив 51,2 %, у 2014 — 45,3 %, у 2015 —
15,5 % (рис. 6).

Якщо ж аналізувати надходження попене�
вої плати за спеціальне використання лісових
ресурсів до Зведеного бюджету України, то
спостерігається чітко виражена висхідна тен�
денція. Зокрема у 2015 році порівняно з 2011 ро�
ком надходження попеневої плати від
підприємств Черкаського ОУЛМГ збільшило�
ся у 4 рази. При цьому питома вага попеневої
плати в загальній сумі сплачених податків і
зборів підприємствами Черкаського ОУЛМГ до
Зведеного бюджету України за період з 2011 по
2015 рік в цілому зменшилася. У 2011 році вона
становила 30,8 %, у 2014 — 47,2 %, а у 2015 —
28,8 % (рис. 7).

Найбільша частка попеневої плати за спе�
ціальне використання лісових ресурсів в за�
гальній сумі сплачених податків і зборів до Зве�
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деного бюджету України у 2011 році в розрізі
державних лісогосподарських підприємств ста�
новила на ДП "Золотоніське лісове господар�
ство" (40,0 %), ДП "Кам'янське лісове господар�
ство" (39,3 %), ДП "Лиснянське лісове госпо�
дарство" (33,8 %).

У 2015 році один з найвищих рівнів питомої
ваги попеневої плати в загальних надходжен�
нях податків і зборів спостерігався на ДП "Зве�
нигородське лісове господарство" (30,9 %), ДП
"Кам'янське лісове господарство" (28,6 %), ДП
"Золотоніське лісове господарство" (36,8 %),
ДП "Смілянське лісове господарство" (29,9 %)
(рис. 8).

У 2011 році найбільші суми надходжень по�
пеневої плати за спеціальне використання лісо�
вих ресурсів до місцевих бюджетів мали місце
на ДП "Золотоніське лісове господарство" (352
тис. грн.), ДП "Смілянське лісове господарство"
(410, 7 тис. грн.), ДП "Черкаське лісове госпо�
дарство" (674,0 тис. грн.).

У 2015 році надходження попеневої пла�
ти до місцевих бюджетів суттєво збільши�
лися на переважній більшості підприємств.
Також збільшилася її питома вага в за�
гальній сумі сплачених податків і зборів до
місцевих бюджетів. Зокрема питома вага
попеневої плати в надходженнях податків і
зборів до місцевих бюджетів становила на
ДП "Звенигородське лісове господарство"
(62,9 %), ДП "Золотоніське лісове господар�
ство" (69,2 %), ДП "Смілянське лісове гос�
подарство" (68,1 %).

Підвищення рівня дієвості стягнення
фіскальних платежів за спеціальне лісокорис�
тування та інших платежів напряму пов'язане
з розширенням реальної податкової бази їх
стягнення, зміщенням акцентів у міжбю�
джетному перерозподілі лісоресурсної ренти
в сторону збільшення відрахувань зборів (рен�
тної плати) за спеціальне лісокористування до
бюджетів місцевого самоврядування, в пер�
шу чергу, до сільських бюджетів [3; 4]. Та�
кож важливе значення має диверсифікація
інструментів фіскального регулювання гос�
подарського освоєння лісоресурсного по�
тенціалу за здійснення трансакцій із лісови�
ми благами.

Особливої ваги в умовах децентралізації
влади та реформи місцевого самоврядуван�
ня набуває питання фіскального регулюван�
ня використання лісових ресурсів місцево�
го значення, оскільки надходження попене�
вої плати є вагомим чинником наповнення
бюджетів територіальних громад. У цілому
попенева плата за спеціальне використання

лісових ресурсів займає значну питому вагу
в загальній сумі сплачених податків і зборів
до бюджетів різного рівня державними лісо�
господарськими підприємствами, що свід�
чить про сировинну спрямованість виробни�
чо�господарської діяльності постійних лісо�
користувачів і про недостатньо значний об�
сяг виробництва продукції з високою част�
кою доданої вартості. На жаль, попенева
плата за спеціальне використання лісових
ресурсів надходить до загального фонду бю�
джетів відповідного рівня і не має цільової
прив'язки, що не дає можливості повною
мірою фінансувати процеси відтворення
лісоресурного потенціалу.

З метою формування регіональних фінан�
сових фондів інвестиційної спрямованості,
кошти яких дали б змогу збільшити обсяги
лісовідновлення, варто підвишити частку
відрахувань рентної плати за спеціальне лісо�
користування до бюджетів місцевого самовря�
дування. Це дасть можливість забезпечити на�
рощення інвестиційної бази відтворення лісо�
ресурсного потенціалу на регіональному рівні,
зокрема в частині упорядкування територій,
які нещодавно були переведені у лісовкриті
площі (мова йде про колишні сільськогоспо�
дарські угіддя, які піддалися природній рена�
туралізації).

Значною прогалиною у фінансово�еко�
номічному регулюванні лісокористування є
відсутність комплексу заходів, які стимулювали
б постійних лісокористувачів ефективніше
використовувати лісосічні відходи, зокре�
ма неліквід крони, для збільшення обсягів
виробництва деревних паливних ресурсів,
що дало б можливість суттєво збільшити
масштаби заміни газових котлів на твердо�
паливні і зменшити тим самим залежність
країни від зовнішніх джерел постачання па�
ливно�енергетичних ресурсів. Державі вар�
то інституціоналізувати регуляторні меха�
нізми, які стимулювали б державні лісогос�
подарські  підприємства максималь ною
мірою забезпечувати утилізацію деревних
відходів.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Фінансово�економічне регулювання лісо�
користування сьогодні оперує обмеженим
набором податкових, кредитних та митних
регуляторів, що не дозволяє подолати інве�
стиційний дефіцит у лісовому господарстві
і на порядок підвищити результативність ви�
користання земель лісогосподарського при�
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значення. Удосконалення фінансово�еконо�
мічного регулювання лісокористування має
відбуватися виходячи з необхідності наро�
щення інвестиційного потенціалу відтворен�
ня, відновлення та охорони лісових ресурсів.
Тобто частина рентної плати (попеневої пла�
ти) за спеціальне лісокористування має кон�
центруватися у спеціальних фінансових
фондах, які матимуть цільову спрямованість
і їх кошти використовуватимуться виключ�
но на потреби лісового господарства. Необ�
хідно підвищити частку відрахувань попене�
вої плати за спеціальне використання лісо�
вих ресурсів у бюджети базового рівня
(сільські та селищні бюджети), щоб збільши�
ти можливості територіальних громад сто�
совно фінансування проектів відновлення,
відтворення та охорони лісоресурсного по�
тенціалу із залученням спеціалізованих
підрозділів державних лісогосподарських
підприємств. Це сприятиме прискореному
переведенню сільськогосподарських угідь,
які де�факто стали лісовкритими площами,
в категорію земель лісогосподарського при�
значення, що значно розширить територі�
альний базис розвитку лісового господар�
ства.
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