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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Враховуючи те, що лісові блага є основою асиміляцій$

ного потенціалу територій, інституціоналізація сучасних

форм їх господарського освоєння має базуватися на основі

застосування сучасних інструментів еколого$економічного

регулювання, що упереджуватимуть прояви виснажливого

лісокористування, стимулюватимуть заліснення малопро$

дуктивних земель та комплексну переробку деревини. Не$

зважаючи на те, що розвиток підприємницької діяльності в

лісовому господарстві відзначається рядом характерних

ознак, зумовлених особливостями нарощення лісоресурс$

ного потенціалу, йому також притаманні атрибути класич$

ного підприємництва.

При цьому у вітчизняній практиці регулювання підприє$

мницької діяльності у сфері лісокористування ігнорується

позитивний досвід реформування лісових господарств ко$

лишніх соціалістичних республік (Польщі, Литви, Латвії, Ес$

тонії, Чехії та Угорщини) та інших високорозвинутих країн

(Фінляндії, Швеції та Німеччини), який передбачає не$

обхідність розподілу функцій у лісовому господарстві, що

мають високий рівень конфліктності, використання приват$

ної ініціативи шляхом залучення до виконання лісогоспо$

дарських робіт сторонніх підрядних організацій через про$

ведення тендерних процедур, реалізацію усієї необробле$

ної деревини через біржові торги, які сприятимуть підвищен$

ню доходів постійних лісокористувачів та забезпечать фун$

кціонування прозорого конкурентного ринку лісоматеріалів.

З огляду на це постала необхідність удосконалення систе$

УДК 504:630*6/630*9

В. А. Голян,
д. е. н., професор кафедри обліку і аудиту,
Луцький національний технічний університет
С. М. Демидюк,
старший викладач кафедри фінансів та менеджменту організацій,
Кіровоградський інститут розвитку людини "Україна"
А. І. Гордійчук,
к. е. н., старший викладач кафедри прикладної статистики та економіки праці,
Луцький національний технічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГО�ЕКОНОМІЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА
ДОЦІЛЬНІСТЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО
ДОСВІДУ

У статті розкрито зміст системи еколого�економічного регулювання лісогосподарського
підприємництва. Виділено основні проблеми функціонування діючої в Україні системи еколо�
го�економічного регулювання діяльності суб'єктів лісогосподарського бізнесу. Розглянуто
досвід країн постсоціалістичного табору щодо реформування системи управління лісами і об�
грунтовано доцільність його імплементації у вітчизняну практику.

The article explores the meaning of ecological and economic regulation forestry business. The
basic problems of operating in Ukraine system ecological and economic regulation of activities of
forestry business. We consider the experience of post�socialist camp to reform forest management
and the expediency of its implementation in domestic practice.

Ключові слова: лісогосподарське підприємництво, ринкове саморегулювання, лісова політика, природ�

но�заповідний фонд, лісовий сектор.

Key words: forestry business, market self�regulation, forest policy, nature conservation, forest sector.

ми еколого$економічного регулювання лісогосподарсько$

го підприємництва через умонтування важелів стимулюван$

ня лісокористувачів до впровадження сучасних форм лісо$

відтворення та комплексного використання деревної та не$

деревної сировини.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вже тривалий період у працях Я.Коваля, І.Лицура,

М.Попкова, В.Сторожука, Г.Мішеніної, М.Хвесика розгля$

даються суперечності існуючої системи еколого$економіч$

ного регулювання лісокористування, проблеми лібералізації

інструментальної бази економічного стимулювання розши$

реного відтворення лісоресурсного потенціалу, перспективні

напрями спрощення нормативної бази регламентації лісо$

господарської діяльності, а також запозичення позитивно$

го зарубіжного досвіду щодо орієнтації постійних лісоко$

ристувачів на кінцеві результати, а не на екстенсивне роз$

ширення лісозаготівлі [1—7].

М. Попков зазначає, що останніми роками лісоводи$прак$

тики все частіше нарікають з приводу якості нормативів, що

регламентують лісове господарство України. Причиною цьо$

го є те, що структура і зміст діючої нормативної бази успад$

ковані з часів планової економіки, складовими якої були ор$

ієнтація на досягнення валових (гектари, кубометри), а не

економічних (гривня) показників, детальна регламентація

робіт і тотальний контроль. У більшості розвинених країн світу

лісові закони і нормативи кардинально відрізняються від ук$

раїнських. По$перше, їх значно менше; по$друге, вони здеб$
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ільшого мають рамковий характер, залишаючи лісовому фа$

хівцю широке поле для вибору з наявних альтернатив і ухва$

лення самостійних рішень; по$третє, спрямовані на кінцевий

результат і зазвичай охоплюють увесь цикл вирощування лісу,

а не окремі його складові [5, с. 2].

Я. Коваль вважає, що ситуація, яка склалася в умовах

перехідного періоду, потребує нового підходу до управлін$

ня лісовим сектором економіки, чіткого розмежування

функцій і повноважень у сфері регулювання лісових відно$

син. Державна система управління лісами має бути звільне$

на від невластивих їй виробничих, господарських і комерц$

ійних функцій [2, с. 23].

В. Сторожук переконує в тому, що декларування пре$

валювання екологічних функцій лісів призводить до низки

негативних тенденцій макроекономічного розвитку лісово$

го господарства: екстенсивного лісорозведення у степових

регіонах без вивчення питань адаптації до змін клімату, ек$

стенсивного заповідання та виведення лісів з господарсь$

кого обороту незалежно від потреб економічного розвитку

лісового господарства, упровадження екстенсивних підходів

до встановлення обсягів лісокористування без вивчення

потреби поставок деревини на внутрішній та зовнішній ри$

нок і дослідження стану конкурентоспроможності лісового

сектора [6, с. 52].

Враховуючи те, що поглиблення земельної реформи

розширило інституціональне підгрунтя для активізації лісо$

господарського підприємництва, формування сучасного

інструментарію еколого$економічного регулювання повед$

інки суб'єктів господарювання виступає необхідною умовою

переведення лісового господарства України на модель не$

перервного та невиснажливого лісокористування.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Цілями даної публікації є розкриття змісту та виділення

складових еколого$економічного регулювання підприємниць$

кої діяльності у лісовому господарстві, виявлення рудиментів

командно$адміністративної моделі в сучасній вітчизняній си$

стемі управління лісами, ідентифікація прикметних ознак ре$

формування системи регулювання лісогосподарського

підприємництва в країнах постсоціалістичного табору.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Еколого$економічне регулювання лісогосподарського

підприємництва — це комплекс фінансово$економічних,

організаційно$управлінських, еколого$технічних та соціаль$

них заходів органів управління лісовими ресурсами, неко$

мерційних організацій та інститутів державно$приватного

партнерства щодо забезпечення економічно ефективного й

екологічно безпечного ведення лісового господарства. На

жаль, окремі складові цієї системи потребують суттєвого

вдосконалення.

Втручання державних органів влади в діяльність лісогос$

подарських підприємств може відбуватися у трьох формах:

прямого втручання (або, як ще його називають, безпосереднє

державне адміністрування), непрямого економічного стиму$

лювання, що здійснюється у формі створення стимулів (че$

рез надання різноманітних податкових, митних та інших пільг

і привілеїв) та фінансування лісогосподарської діяльності, за$

безпечення умов ринкового саморегулювання (полягає у ство$

ренні конкурентних рівних умов для всіх суб'єктів лісогоспо$

дарювання та використання таких ринкових механізмів, як

вільне ціноутворення, біржова торгівля, залучення сторонніх

суб'єктів господарювання на виконання визначеного кола

лісогосподарських робіт) (рис. 1).

Наразі регуляторна політика у сфері лісового господар$

ства в Україні спирається більше на використання інстру$

ментів прямого державного втручання (адміністрування) та

частково на економічне стимулювання невиснажливого лісо$

користування. При цьому недооцінюється ефективність ви$

користання в практиці лісогосподарювання елементів рин$

кового саморегулювання.

Хоча, як показує досвід останніх років (2005—2011 рр.),

упровадження в практику ринкових механізмів саморегулю$

вання призводить до зростання доходів лісогосподарських

підприємств та підвищення ефективності їх діяльності. Так,

наприклад, реалізація необробленої деревини через аукці$

они на біржах сприяла підвищенню цін на лісоматеріали, що

дало змогу лісокористувачам отримувати додаткові дохо$

ди. Залучення сторонніх суб'єктів господарювання до ви$

конання лісозаготівельних робіт, навпаки, сприяло знижен$

ню собівартості заготівлі деревини із 100 до 60 грн/м3 (у

середньому при заготівлі сосни на Поліссі 2010 р.), що доз$

воляє лісогосподарським підприємствам отримувати додат$

ковий прибуток.

Тому пропонується при здійсненні регулювання підприєм$

ницької діяльності в лісовому господарстві України змістити

акценти з використання інструментів державного адмініструван$

ня на інструменти та механізми ринкового саморегулювання.

Вітчизняна система регулювання лісового господарства є

неефективною, оскільки вона призводить до його неокупного

фінансування з Державного бюджету України, розпорошен$

ня функцій відомчої системи управління, зниження ефектив$

ності діяльності лісогосподарських підприємств та відсутності

стимулів щодо її підвищення, уповільнення реформування цієї

сфери шляхом стримування розвитку ринкових відносин, а та$

кож наявності конфлікту інтересів у діяльності держлісгоспів.

Крім того, через неефективну систему регулювання відсут$

ня достовірна система збору статистичної інформації про лісо$

ве господарство та можливості приховування реального стану

справ. Плутанина у визначенні форм та видів рубок і можливість

здійснення пересортиці заготовлюваної деревини призводить

до зменшення надходжень плати за спеціальне використання

лісових ресурсів до державного та місцевих бюджетів.

Отже, можна стверджувати, що сфера лісогосподарської

діяльності зберегла риси, які вона мала при існуванні СРСР:

відомча система управління, жорстка регламентація процесів

ведення лісового господарства, перебування більшості лісів у

державній чи комунальній власності, відсутність нормативно$

го поля для існування приватної власності на ліси, дублювання

функцій щодо управління та охорони лісів різними державни$

ми органами, невизначеність лісової політики тощо. Названі

недоліки негативно впливають на процес становлення ринко$

вих відносин у лісовому господарстві (залучення сторонніх

суб'єктів господарювання до виконання лісогосподарських

робіт), не сприяють поглибленню переробки деревини та підви$

щенню якості виготовлюваної продукції і послуг, що надають$

ся, а це, у свою чергу, призводить до зниження їх конкуренто$

спроможності на міжнародних ринках.

Крім того, діюча система державного контролю (нагля$

ду) за дотриманням лісового та природоохоронного зако$

нодавства та охорона лісів є недосконалою і містить перма$

нентно закладений конфлікт інтересів. Наслідком цього є

існування тіньового ринку деревини, високий рівень неле$

гальної її заготівлі, значні корупційні ризики у ході прий$

няття рішень працівниками державних лісогосподарських

підприємств та існування діяльності, спрямованої на вилу$

чення лісоресурсної ренти тощо.

Економічна неврегульованість діяльності працівників

держлісгоспів і відсутність стимулів до ефективної роботи

призводить в остаточному підсумку до погіршення екологі$

чних показників роботи лісового господарства: вирубуван$

ня значних площ лісів та цінних порід дерев, руйнації цілісних

біогеоценозів і збіднення біорізноманіття в лісових екосис$

темах, превалювання екстенсивного споживацького підхо$

ду до лісовирощування.

Прикметною ознакою реформування системи еколого$

економічного регулювання лісогосподарського підприємниц$

тва в колишніх країнах Ради економічної взаємодопомоги
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(РЕВ) було те, що воно відбувалося синхронно з інституціо$

нальною трансформацією основних секторів національних

господарств. Зазначене упередило низку інституціональних

розривів у системі фінансово$кредитного забезпечення

відтворення лісоресурсного потенціалу та використання рин$

кових інструментів цінового регулювання ринків необробле$

ної деревини і продуктів поглибленої переробки. Відсутність

обмежень щодо залучення до виконання лісогосподарських

робіт приватних підприємницьких структур сприяла форму$

ванню конкурентного середовища на ринку лісогосподарсь$

ких послуг і суттєво зменшувала витрати державного бюд$

жету на потреби лісового господарства.

У системах управління лісовими ресурсами більшості

держав пострадянського і постсоціалістичного табору та Ук$

раїни чітко простежується відмінність. Якщо в Україні лише

віднедавна почалися процеси концентрації функцій управлі$

ння лісами в єдиному уповноваженому органі (Державне аген$

тство лісових ресурсів), то в решті держав уже тривалий пер$

іод левову частку функцій щодо еколого$економічного регу$

лювання відновлення, відтворення й охорони лісоресурсно$

го потенціалу виконують спеціалізовані інститути. Це дало їм

можливість вести виважену скоординовану політику стиму$

лювання безперервного та невиснажливого лісокористуван$

ня і при цьому максимально сприяти становленню сектора

лісогосподарського підприємництва, що знайшло свій прояв

у розширенні спектра підрядних організацій, залучених до

виконання лісогосподарських робіт, створенні лісових хол$

дингів, формуванні малих лісових господарств.

Заслуговує на увагу практика європейських країн, яка пе$

редбачає активну лісогосподарську діяльність на землях при$

родно$заповідного фонду, що розширює територіальний і ре$

сурсний базис розвитку лісогосподарського підприємництва,

створює додаткову фінансову базу для ефективнішого вико$

ристання несировинних якостей лісу. Така практика в серед$

ньостроковій перспективі має поширитися в Україні, оскільки

значні площі лісів виведені з продуктивного обороту через їх

належність до територій природно$заповідного фонду. Фор$

мально це має сприяти нарощенню лісоресурсного потенціа$

лу, відтворенню рідкісних видів флори і фауни, розширенню

потенціалу рекреаційного природокористування. Але на$

справді це формує передумови для несанкціонованої заготівлі

деревини, що перебуває як у пристигаючому віці, так і у віці

стиглості, й обмежує і так не потужну ресурсно$виробничу базу

розвитку національного лісового сектора.

ВИСНОВКИ
Узагальнивши теоретичні підходи відомих учених та

власні напрацювання, установлено, що еколого$економічне

регулювання підприємницької діяльності в лісовому госпо$

дарстві являє собою комплекс фінансово$економічних, орган$

ізаційно$управлінських, еколого$технічних та соціальних за$

ходів державних і представницьких органів влади, громадсь$

ких організацій та інститутів державно$приватного партнер$

ства щодо забезпечення економічно ефективного екологіч$

но безпечного і сталого ведення лісового господарства. Фор$

мами впливу суб'єктів регулювання на процес лісокористу$

вання є державне адміністрування, економічне стимулюван$

ня та забезпечення умов для ринкового саморегулювання.

Як показує вітчизняна та зарубіжна практика ведення

лісового господарства, радикальне переформатування

інституціонального забезпечення підприємницької діяль$

ності в цьому секторі національної економіки можливе за

наявності сучасної системи еколого$економічного регулю$

вання, яка упереджуватиме прояви виснажливого лісокори$

стування (в умовах інституціоналізації організаційно$право$

вих форм приватного підприємництва ймовірність його про$

явів значно зросте) та стимулюватиме комплексне викорис$

тання наявного лісоресурсного потенціалу. Формування

такої системи регулювання має базуватися на постулатах

інституціональної теорії, теорії неоінституціоналізму та лібе$

ралізму (економічна складова) та дотриманні вимог основ$

них міжнародних природоохоронних конвенцій (Кіотський

протокол), сучасного екологічного менеджменту й невис$

нажливого лісокористування (екологічна складова).
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Об’єкти регулювання 
(лісогосподарські підприємства) 

Суб’єкти регулювання 
(державні та недержавні інститути управління) 

Пряме державне 
адміністрування 

Забезпечення ринкового 
саморегулювання 

Непряме економічне 
стимулювання 

Форми впливу 

Інструменти 

- Установлення порядку 
і правил 
лісокористування. 
- Державний лісовий 
кадастр, моніторинг та 
облік лісів. 
- Державні програми. 
- Лісовпорядні плани. 
- Ліміти і сертифікати 
лісокористування 

- Орієнтація суб’єктів 
господарювання на 
максимізацію 
прибутковості.  
- Вільне ціноутворення. 
- Біржові торги. 
- Аукціони. 
- Тендери 

 
 

- Надання асигнувань з 
публічних бюджетів. 
- Надання податкових та 
інших пільг. 
- Квоти, мита, збори. 
- Ліцензії. 
- Штрафи, пені 
 

 
 

Рис. 1. Система еколого�економічного
регулювання підприємницької діяльності в

лісовому господарстві


