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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Лісогосподарські комплекси для окремих регіонів

виступають важливим фактором соціально%економічно%
го піднесення, передумовою розширеного відтворення
господарства регіону, базовим чинником зростання зай%
нятості місцевого населення. Їх розвиток значною
мірою детермінується державною формою власності на
лісові ресурси і відповідно наявністю численних обме%
жень щодо використання власного ресурсно%виробни%
чого потенціалу в системі економічних відносин. Все це
в кінцевому підсумку звужує інвестиційні можливості
лісогосподарських підприємств, що не сприяє модерні%
зації, реконструкції виробничого устаткування та підви%
щенню технічного рівня здійснення цілого комплексу
лісогосподарських робіт. Виникла необхідність форму%
вання такого інституціонального середовища лісогос%
подарської діяльності, яке створюватиме сприятливі
передумови для нарощення власного інвестиційного
потенціалу, залучення фінансових ресурсів фінансово%
банківських установ та кооперації з іноземними інвес%
торами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вже доволі тривалий період розглядається інститу%
ціональні передумови покращення інвестиційного за%
безпечення розвитку регіональних лісогосподарських
комплексів, акцент робиться на необхідності роздер%
жавлення окремих сегментів лісогосподарського вироб%
ництва, впровадження сучасних форм фінансово%кре%
дитного забезпечення та створення об'єднань лісогос%
подарських підприємств. У працях І.Антоненко, Я. Ко%
валя, І. Лицура, Б. Колісника, Є. Мішеніна, Г. Мішеніної,
М.Хвесика та інших пропонуються перспективні напря%
ми підвищення рівня концентрації інвестиційних ре%
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сурсів шляхом створення у лісоресурній сфері держав%
но%приватних партнерств, потужних деревообробних
комбінатів, інтеграції лісового та сільського господар%
ства [2—10]. Пропозиції щодо інституціоналізації пер%
спективних форм інвестиційного забезпечення модер%
нізації лісогосподарських підприємств обгрунтовують%
ся, виходячи з конкретних природно%ресурсних пере%
думов ведення лісового господарства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Незважаючи на значний доробок вітчизняних вче%

них та вчених близького зарубіжжя в напрямі визначен%
ня перспективних напрямів активізації інвестиційної
діяльності у регіональних лісогосподарських комплек%
сах, не повною мірою обгрунтованими є шляхи інвести%
ційного забезпечення лісогосподарських підприємств у
окремих регіонах України. В першу чергу, це стосуєть%
ся Поліського економічного району, до складу якого
входять Волинська, Рівненська, Житомирська та Черн%
ігівська області.

З огляду на це цілями даної публікації є аналіз ос%
новних тенденцій інвестиційного забезпечення модер%
нізації основного капіталу лісогосподарських підпри%
ємств Поліського економічного району та визначення
перспективних напрямів активізації інвестиційної діяль%
ності в даному сегменті регіональних господарських
комплексів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Незважаючи на те, що для Поліського економічно%

го району лісове господарство є одним з основних фак%
торів соціально%економічного піднесення, процес онов%
лення основного капіталу в даному сегменті господарсь%
кого комплексу відбувається надзвичайно повільно.
Причиною цього є відсутність у державних лісогоспо%
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дарських підприємств власних фінансових ресурсів для
придбання сучасного лісозаготівельного обладнання,
держава фінансує лише процеси лісовідновлення, іно%
земні інвестори неохоче працюють з державними лісо%
господарськими підприємствами, оскільки діяльність
останніх супроводжується значною кількістю інституц%
іональних обмежень. За період з 2005 по 2009 р. найви%
ща частка введення в дію основних засобів у лісовому
господарстві у загальній вартості введених основних за%
собах в регіоні має місце у Житомирській області (рис.
1). Якщо у 2005 році вона становила 1,6%, то у 2009
році вона знизилася до 0,6%. Найвище значення дано%
го показника в цій області порівняно з іншими регіона%

ми пояснюється тим, що державні лісо%
господарські підприємства Житомир%
щини в цілому працюють більш ефек%
тивно і відповідно мають можливість
більше фінансових ресурсів спрямову%
вати на оновлення основного капіталу.

Дещо нижчі показники частки вве%
дення в дію нових основних засобів
лісового господарства у вартості введе%
них основних засобах в цілому в регіоні
мають місце у Рівненській, Чернігівській
та Волинській областях. У цих регіонах
у 2009 році порівняно з 2005 роком цей
показник в цілому знизився. Отже, в цих
областях надзвичайно повільно відбу%
вається процес оновлення основного
капіталу лісогосподарських підпри%
ємств, що не дає можливості перевести
ведення лісового господарства на ре%
сурсоощадливу основу.

Якщо аналізувати динаміку інвес%
тицій в основний капітал у лісовому гос%
подарстві протягом періоду 2005—2010
років, то в розрізі областей Поліського
економічного району не спостерігаєть%

ся якоїсь чіткої тенденції. Як правило, рік зростання об%
сягів інвестицій чергується з роком їх падіння. Жито%
мирська область відзначається найвищим рівнем інвес%
тицій за аналізований період, які спрямовуються в ос%
новний капітал лісового господарства. Якщо у 2005 році
лісогосподарські підприємства Житомирської області
в основний капітал спрямовували 18,1 млн грн., то у 2010
році цей показник збільшився на 1,1 млн грн. (рис. 2).
Підприємства Рівненської області у 2005 році профінан%
сували інвестицій в основний капітал на суму 6,1 млн
грн., що в два рази менше відповідного показника 2007
та 2008 років. В цьому регіоні у 2009 році даний показ%
ник знизився на 6,6 млн грн. Це пов'язано з погіршен%

ням ефективності господарювання як
державних лісогосподарських підпри%
ємств, так і приватних підприємницьких
структур, які працюють у сфері лісового
господарства. Але вже у 2010 році обсяг
інвестицій в основний капітал лісового
господарства Рівненщини збільшився на
4,4 млн грн.

Закономірним є факт того, що у 2009
році фінансова криза вплинула на розви%
ток лісового господарства і цей вплив був
суттєвим. Це підтверджують також показ%
ники по Волинській та Чернігівській об%
ластях. По першому регіону падіння об%
сягів інвестицій в основний капітал лісо%
вого господарства порівняно з 2008 ро%
ком склало 7,3 млн грн., по другому рег%
іону — 7 млн грн. Знову ж таки у 2010 році
у Волинській та Чернігівській областях
спостерігалось зростання обсягу інвес%
тицій в основний капітал лісового госпо%
дарства відповідно на 4,1 та 3,5 млн грн.
Покращення ситуації з нарощенням інве%
стицій в основний капітал лісового госпо%

Рис. 1. Динаміка питомої ваги інвестицій в основний капітал
в лісовому господарстві у загальному обсязі інвестицій в

регіоні протягом періоду 2005—2010 років (за даними
Головного управління статистики у Волинській,

Житомирській, Рівненській та Чернігівській областях)

Рис. 2. Динаміка інвестицій в основний капітал у лісовому
господарстві протягом періоду 2005—2010 років

(за даними Головного управління статистики у Волинській,
Житомирській, Рівненській та Чернігівській областях)
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дарства всіх областей Поліського еконо%
мічного району пов'язується з підвищен%
ням рівня капіталізації лісогосподарсь%
кого бізнесу, створенням вертикально
інтегрованих корпоративних структур та
залученням іноземних інвестицій.

Про необхідність оновлення основ%
ного капіталу та введення в дію нових
основних засобів свідчить високий
рівень зносу основних засобів лісового
господарства у всіх областях Полісько%
го економічного району. Найвищий
рівень спостерігається у Чернігівській
області. Якщо у 2005 році він становив
48,4%, то у 2009 році він збільшився до
рівня 50,9%. Дещо нижчий рівень зносу
основних засобів спостерігається у Жи%
томирській області. Якщо у 2005 році він
становив 44,9%, то у 2009 році він
збільшився до рівня 47,5% (рис. 3). У Во%
линській та Рівненській областях також
у 2009 році порівняно з 2005 роком спо%
стерігається зростання рівня зносу ос%
новних засобів у лісовому господарстві.
Отже, здебільшого має місце тенденція
зростання рівня зносу основних засобів лісового гос%
подарства, що свідчить про зниження технічного та тех%
нологічного рівня лісогосподарського виробництва. Ви%
рішення даного завдання значною мірою може бути роз%
в'язане шляхом укладання лізингових угод щодо вико%
ристання високотехнологічного лісозаготівельного об%
ладнання. Це дасть можливість оновити парк виробни%
чого устаткування при мінімальних інвестиційних ресур%
сах і пролонгувати відшкодування вартості обладнання
на тривалий період.

Аналізуючи перспективи інвестиційного забезпечен%
ня розширеного відтворення основного капіталу лісо%
вого господарства, необхідно виходити з того, що ос%
новною метою інвестування пріоритетів розвитку регі%
онального лісогосподарського комплексу є найбільш
повне задоволення потреб в основних видах продукції
лісозаготівельної і лісопереробної промисловості як
всередині району, так і за його межами: з мінімальними
затратами, з урахуванням умов забезпечення довготри%
валого та невиснажливого лісокористування в регіоні.
Досягнення її потребує вирішення цілого комплексу зав%
дань: корінного поліпшення структури та обсягів лісо%
переробки і досягнення більш повного, комплексного
використання деревної сировини; визначення оптималь%
них обсягів лісозаготівель та лісопереробки по райо%
нах регіону, вибору технології функціонування діючих і
новостворених підприємств; визначення розмірів,
термінів та місць будівництва (або реконструкції) знову
створюваних потужностей; визначення схеми постачан%
ня лісових ресурсів; концентрації і централізації лісо%
пиляння і лісозаготівель [1].

Виходячи з результатів проведеного аналізу основ%
них тенденцій інвестиційної діяльності та відтворення
основного капіталу в регіональних лісогосподарських
комплексах Поліського економічного району, можна
переконливо стверджувати, що активізація процесів
інвестування пріоритетів розвитку лісогосподарсько%

го виробництва залежить від виконання цілого комп%
лексу інституціональних заходів. По%перше, необхід%
но створити нормативно%правове підгрунтя для фор%
мування на базі державних лісогосподарських
підприємств та приватних підприємницьких структур
держано%приватних партнерств, що дасть можливість
залучити в лісогосподарський бізнес як органи місце%
вої влади, так і фінансово%кредитні установи; по%дру%
ге, варто активізувати процес сертифікації лісогоспо%
дарських послуг та лісогосподарської продукції, щоб
підвищити рівень інвестиційної привабливості вітчиз%
няних підприємств лісового господарства для потенц%
ійних зарубіжних інвесторів; по%третє, опрацювати
механізм надання в заставу банківським установам
ділової деревини під отримання кредитних ресурсів
для укладання лізингових угод та придбання сучасно%
го високотехнологічного обладнання; по%четверте,
реалізувати пілотний проект формування вертикально
інтегрованої підприємницької структури в найбільш
заліснених районах; по%п'яте, спільними зусиллями
лісогосподарських підприємств у окремих адміністра%
тивних районах однієї з областей Поліського економ%
ічного району створити лісопереробний центр для ви%
робництва лісогосподарської продукції, що корис%
тується підвищеним попитом як на регіональному, так
і на національному ринках, що дозволить підвищити
рівень концентрації інвестиційних ресурсів і в майбут%
ньому розширити масштаби оновлення парку як лісо%
заготівельної, так і деревообробної техніки та техно%
логії.

Особливою актуальністю відзначається необхід%
ність вирішення проблеми створення лісопереробних
центрів на базі державних лісогосподарських під%
приємств. Це дасть можливість забезпечити переробку
значних обсягів відходів лісосічного виробництва, які
утворюються на лісосіках та при первинній розпиловці
деревини, що максимальною мірою сприятиме підви%

Рис. 3. Динаміка рівня зносу основних засобів у лісовому
господарстві протягом періоду 2005—2009 років

(за даними Головного управління статистики у Волинській,
Житомирській, Рівненській та Чернігівській областях)
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щенню комплексності лісопереробки та економії лік%
відної деревини.

Лісопереробний центр являє собою локальну сис%
тему підприємств, що охоплюють своєю діяльністю весь
цикл відтворення і використання лісових ресурсів і все
різноманіття їх функцій, об'єднаних на основі раціональ%
них форм організації з метою забезпечення сталого
розвитку конкретного багатолісного району.

Основу лісопереробного центру (його ядро) скла%
дають переробні, лісозаготівельні й лісогосподарські
підприємства, об'єднані лісоресурсною базою і
цілісною, у своєму взаємозв'язку, транспортною, допо%
міжною, обслуговуючою інфраструктурою, включаючи
постачання і збут. Саме цей взаємозв'язок і цілісність
як операційного, так і допоміжного (обслуговуючого)
характеру забезпечує синергію функціонування лісопе%
реробного центру, зумовлену багато в чому багатоці%
льовим і комплексним використанням лісових ресурсів.

Основними умовами, при яких склад лісопереробно%
го центру можна вважати оптимальним, а економічну
структуру стійкою, є: диверсифікованість діяльності учас%
ників як фактор підвищення стійкості за рахунок освоє%
ння нових ринків збуту; високий ступінь пов'язаності ак%
тивів учасників як фактор формування довгострокових і
стійких коопераційних зв'язків; забезпечення повного
технологічного циклу виробництва і реалізації продукції;
оптимальний рівень концентрації та завантаження вироб%
ничих потужностей; отримання додаткового ефекту від
підвищення інфраструктурної забезпеченості діяльності
учасників; поліпшення фінансового стану учасників [1].
Для поліських адміністративних районів створення лісо%
переробних центрів виступить основою виробництва до%
ступного палива на базі кускових та інших відходів лісо%
січного виробництва, створення нових робочих місць для
місцевого населення, формування важливої ланки у ди%
версифікованому лісопереробному ланцюзі. Ефективне
функціонування таких центрів сприятиме нарощенню
інвестиційного потенціалу державних лісогосподарських
підприємств і тим самим розширюватиме їх можливості
щодо впровадження ресурсоощадливого лісозаготівель%
ного та деревообробного обладнання.

ВИСНОВКИ
У Поліському економічному районі має місце знач%

ний потенціал для розширеного відтворення лісогоспо%
дарського виробництва. Вдале вирішення цього завдан%
ня прямо пов'язане з нарощенням інвестиційного потен%
ціалу лісогосподарських підприємств. На даний момент
власні інвестиційні ресурси вказаних суб'єктів господа%
рювання є недостатніми для оновлення лісозаготівель%
ного та деревообробного обладнання. Активізувати
інвестиційну діяльність у регіональних лісогосподарсь%
ких комплексах Поліського економічного району мож%
ливо за рахунок розширення інституціональних форм
концентрації фінансових ресурсів та залучення інвес%
тицій вітчизняних фінансово%банківських установ та іно%
земних приватних інвесторів. З цією метою необхідно
інституціоналізувати сучасні форми державно%приват%
них партнерств у лісоресурсній сфері та сформувати
організаційно%економічне підгрунтя для створення вер%
тикально інтегрованих підприємницьких структур. Це
дозволить підвищити рівень капіталізації суб'єктів лісо%

господарського бізнесу, забезпечити створення нових
робочих місць і в кінцевому підсумку сприяти соціально%
економічному піднесенню адміністративних областей
Поліського економічного району.
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