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ORGANIZATIONALJECONOMIC ASPECTS OF ATTRACTING INVESTMENTS
AS AN INSTRUMENT IN ENSURING THE BALANCED USE OF FORESTRY LANDS

Обгрунтовано роль інвестиційної діяльності у розв'язанні проблеми досягнення збалансова�
ного рівня лісогосподарського землекористування України. Доведено, що на останній час по�
тенціал фінансово�економічних передумов забезпечення збалансованого рівня лісогосподарсь�
кого землекористування в Україні використовується не на достатньому рівні, оскільки лишається
не повністю задіяним інструмент залучення інвестицій. Досвід країн з розвинутим лісовим сек�
тором свідчить, що використання земель лісогосподарського призначення є фундаменталь�
ним інвестиційним інструментом, тоді як в Україні внаслідок впливу організаційно�економіч�
них, інституціональних та правових факторів функціональне використання цього фінансового
ресурсу досить обмежене. У дослідженні на прикладі Державного підприємства "Радехівське
лісомисливське господарство" доведено необхідність диверсифікації джерел фінансового за�
безпечення процесів модернізації, реконструкції та технічного переоснащення основних за�
собів у лісогосподарському виробництві. Обгрунтовано, що суттєве зростання інвестиційного
потенціалу державних лісогосподарських підприємств може бути досягнуто за рахунок макси�
мізації прибутку під час створення відповідного податкового клімату, що потребує державного
регулювання. Обгрунтовано залежність досягнення збалансованого використання земель лісо�
господарського призначення від фінансово�економічного забезпечення екологічної безпеки,
що пов'язано з рівнем капітальних інвестицій в основні засоби лісового сектору економіки Ук�
раїни. Доведено, що трансформація земель лісогосподарського призначення в інвестиційний
актив з об'єктивною ринковою вартістю і реальною цінністю є інструментом удосконалення еко�
лого�економічного механізму забезпечення збалансованого рівня землекористування та має
потенціал щодо практичного використання.

The purpose of the article is to review the current state and the role of investments in the forestry
of Ukraine as a key component in achieving a balanced level of use of forestry lands, based on the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Тенденції виснажливого використання лісових угідь

за умов нехтування нормами їх збереження та відтво�

рення спричинили багато складних проблем, зокрема

знецінили принципи збалансованого землекористуван�

ня. Збалансоване використання земель лісогосподарсь�

кого призначення залежить зокрема від активізації інве�

стування в лісову галузь. Наразі питання організаційно�

економічного забезпечення залучення інвестицій як

інструменту збалансованого рівня використання земель

лісогосподарського призначення потребують вивчення

з метою визначення напрямів удосконалення структу�

ри фінансових потоків.

Методи: аналізу й синтезу, абстрактно�логічний, ста�

тистичного аналізу, графічний, кореляційно�регресійно�

го аналізу (для встановлення і виміру рівня залежності

та взаємовпливів ресурсного характеру на ефективність

та особливості застосування фінансово�економічного

інструментарію щодо забезпечення збалансованого ви�

користання земель лісогосподарського призначення).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні й прикладні аспекти залучення та еко�

номічного оцінювання ефективності інвестиційної діяль�

ності досліджено в наукових працях відомих учених:

А.П. Гайдуцького, В.М. Гейця, М.Я. Дем'яненка, О.І. Дре�

results of production and economic activity, dynamics of capital expenditures, as well as taking into
account the priorities of increasing the efficiency of use of forest resources potential. The role of
investment activity in solving the problem of achieving a balanced level of forestry land use in Ukraine
is substantiated. It is proved that recently the potential of financial and economic conditions for
ensuring a balanced level of forestry land use in Ukraine is not used sufficiently, as the investment
attraction tool is not fully involved. The experience of countries with developed forestry sector shows
that the use of forest lands is a fundamental investment tool, while in Ukraine, due to the influence of
organizational and economic, institutional and legal factors, the functional use of this financial
resource is quite limited. The study, based on the example of the State Enterprise "Radekhiv forestry
farm", proved the necessity of diversifying sources of financial support for the modernization,
reconstruction and technical re�equipment of fixed assets in forestry production. It is substantiated
that significant growth of the investment potential of state forest enterprises can be achieved by
maximizing profits when creating the appropriate tax climate that needs state regulation. The
dependence of the achievement of balanced use of forestry lands on the financial and economic
provision of environmental safety, which is related to the level of capital investments in the main
means of the forest sector of the Ukrainian economy, is substantiated. A schematic representation
of the effect of transformation of land resources into full�fledged financial assets and investment
resources is proposed, which will enable to achieve a number of social, economic and environmental
effects both at the current moment and in achieving strategic investment objectives. It is proved that
the transformation of forestry lands into an investment asset with an objective market value and real
value is an instrument for improving the ecological and economic mechanism for ensuring a balanced
level of land use and has the potential for practical use.

Ключові слова: землі лісогосподарського призначення, інвестиційні ресурси, фінансовий актив, органі�

заційно�економічні аспекти, збалансоване лісогосподарське землекористування.

Keywords: forestry land, investment resources, financial asset, organizational and economic aspects, balanced

forestry land use.

бот [14], С.М. Кваші, М.І. Кісіля, Н.І. Паляничко [3],

Г.М. Підлісецького, П.Т. Саблука, М.Г. Ступеня [4],

О.І. Фурдичка [2; 16] та інших [1; 7; 9; 18; 19]. Незважа�

ючи на певний науковий доробок, еколого�економічна

ситуація в лісогосподарському землекористуванні Ук�

раїни на сьогодні зумовлює необхідність подальшого

дослідження й обгрунтування широкого спектра теоре�

тичних і прикладних аспектів особливостей залучення

інвестицій як складової у забезпеченні збалансованого

рівня використання земель лісогосподарського призна�

чення, що є фактором забезпечення прийнятного рівня

екологічної безпеки.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є огляд сучасного стану і ролі інвес�

тицій в лісове господарство України як ключової скла�

дової досягнення збалансованого рівня використання

земель лісогосподарського призначення, виходячи з

результатів виробничо господарської діяльності, дина�

міки капітальних видатків, а також з врахуванням пріо�

ритетів підвищення ефективності використання лісоре�

сурсного потенціалу на прикладі Державного підприє�

мства "Радехівське лісомисливське господарство" (ДП

"Радехівське ЛМГ").

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Наявність інвестицій призводить до покращення всіх

результатів процесу виробництва як соціального, так і
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технологічного, а врешті і еколого�економічного харак�

теру. Не є виключенням і використання земель лісогос�

подарського призначення. Проте характерною рисою

функціонування вітчизняного лісового сектора є інвес�

тиційний дефіцит у лісовому господарстві, що не доз�

воляє забезпечити прийнятний рівень капіталізації і

підвищити частку продукції з високою доданою вартістю

у лісопереробних підрозділах державних лісогоспо�

дарських підприємств, що негативним чином відобра�

жається на спроможності цих суб'єктів господарюван�

ня інвестувати достатній обсяг коштів у відтворення

лісоресурсного потенціалу [1]. За [2, с. 274] інвестиції

екологічні — всі види майнових та інтелектуальних

цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької

та інших видів діяльності, внаслідок якої створюється

природоохоронний об'єкт. Інвестиції, як майнові так і

немайнові, є одними з найважливіших засобів досягнен�

ня позитивних структурних змін в охороні довкілля, по�

ліпшення якісних показників лісогосподарської діяль�

ності на державному та регіональному рівнях. Від об�

сягів і ефективності інвестицій залежить швидкість

відтворювальних процесів у використанні земель лісо�

господарського призначення, забезпечення позитивних

якісних змін в природоохоронній діяльності, а відтак і

досягнення збалансованого рівня лісогосподарського

землекористування. Як зазначає [3], тенденції екстен�

сивного використання земель в умовах нехтування прин�

ципами їх охорони спричинили багато складних про�

блем, зокрема знецінення принципів збалансованого

землекористування обумовило дисбаланс структури

інвестицій в Україні гіпертрофічним фінансуванням пріо�

ритетних галузей. Формування відповідного інструмен�

тарію стимулювання залучення внутрішніх та зовнішніх

інвестицій в оновлення об'єктів лісогосподарської та

лісоохоронної інфраструктури, а також розвиток рин�

ку позикового капіталу є складовою фінансово�еконо�

мічного механізму збалансованого використання зе�

мель лісогосподарського призначення. Зазначене

свідчить про необхідність формування інвестиційної

привабливості лісогосподарського землекористування

на основі врахування екологічних пріоритетів підвищен�

ня економічної ефективності використання ресурсів.

Країни з розвинутим лісовим сектором орієнтують�

ся на експорт лісових товарів глибокого перероблення,

насамперед меблів, виробів з картону й паперу. Зазна�

чені питання тісно пов'язані з проблемами екології та

збалансованого розвитку, екологічного регулювання

діяльністю лісового бізнесу [4]. Наприклад Китай нале�

жить до невеликої групи країн (США, Італія, Норвегія,

Іспанія, Швейцарія), чиї лісові масиви за останні три

десятиліття збільшилися. Загальний обсяг іноземних

інвестицій в Китаї швидко і різко з часом зростав від

4,8 млрд дол США в 1985 р. до 117,7 млрд дол США в

2011 р. Хоча сума іноземних інвестицій у лісову галузь

Китаю становить невелику частку від загального обся�

гу інвестицій   щорічно 0,1—1,2 млрд дол. США (з

1997 року по 2010 рік 8,4 млрд дол. США), проте вели�

ка частина цих інвестицій була спрямована на заліснен�

ня та лісовідновлення, створення підприємств лісового

господарства для переробки лісової деревини. В лісо�

ве господарство Китаю інвестували країни Європейсь�

кого Союзу, Британські Віргінські острови, Канада,

Індонезія, Японія, Німеччина, Малайзія, Маврикій, Рес�

публіка Корея, Сінгапур та США [5]. Передача передо�

вих знань і технологій можуть мати диференційовані

впливи на площі земель лісогосподарського призначен�

ня, наприклад: знання про підвищення ефективності ви�

користання лісової продукції можуть зменшити обсяги

вирубки лісів, водночас як потужні механізми підвищу�

ють ефективність лісозаготівель. Крім того, на думку ки�

тайських дослідників, допомогти відновленню лісів в

Китаї в довгостроковій перспективі може імпорт про�

довольства   за рахунок скорочення площ сільськогос�

подарських угідь, але скорочуючи площі лісів в інших

країнах [5]. Корисним є також досвід Скандинавських

країн, де щороку площа лісів збільшується, створено

багато інвестиційних лісових фондів, серед головних

інвесторів яких є такі компанії, як IKEA, інвестиційний

фонд Гарвардського університету. До прикладу, якщо

розмістити гроші у європейському банку на депозиті,

то відсоткова ставка становитиме 1—1,5% доходу, а

дохідність інвестиційних лісових фондів — до 12%

річних. Також варто звернути увагу на досвід IKEA, яка

зацікавлена вирубувати лісу менше, ніж його щорічний

приріст, також компанія багато інвестує у висаджуван�

ня саджанців [6]. Досвід країн з розвинутим лісовим

сектором доводить, що землі лісогосподарського при�

значення можуть бути інвестиційним інструментом в

забезпеченні збалансованого лісогосподарського зем�

лекористування.

За даними [7] надзвичайно низький інвестиційний

клімат в лісовому секторі України викликав відтік інве�

стицій до країн�сусідів, де виробництва використовують

українську необроблену деревину, а готову продукцію

експортують в Україну. Якщо взяти економічний ефект

від експорту технологічної сировини за 1, то у разі пе�

реробки її на деревинностружкові плити економічний

ефект складатиме 8,8, а під час виготовлення з цих плит

меблів — 40. Тобто виробництво меблів з деревинно�

стружкових плит є в 40 разів ефективнішим, ніж просто

експорт необробленої техсировини. В останні роки спо�

стерігається тенденція до скорочення обсягів виробниц�

тва продукції деревообробки, а натомість значно

збільшується експорт необробленої деревини. Отже,

скорочення експорту необробленої деревини, а на�

томість значне збільшення обсягів виробництва про�

дукції деревообробки в результаті дасть поштовх не

лише для розвитку національної економіки України,

лісового сектору, а й регіонів: сприятиме залученню

інвестицій, зростання податкових надходжень до бюд�

жетів усіх рівнів, забезпечить підвищення використан�

ня інфраструктурного потенціалу регіону, розвиток тру�

дового потенціалу, соціально�культурної інфраструкту�

ри, підвищить рівень життя населення [7] і в результаті

досягнення збалансованого використання земельних

ресурсів.

Капітальні інвестиції в лісове господарство та пов'я�

зані з ним послуги в Україні за 2010—2018 рр. значно

зросли, але залишалися на досить низькому рівні. Так,

у 2010 р. їхній обсяг становив 177,8 млн грн, у 2014 р.

381 млн грн, у 2015 р. — 788,5, у 2016 р. — 777,1, у

2017 р. — 768,9, а в 2018 р. — 980,3 млн грн, що стано�

вить лише 0,17 % від загального обсягу інвестицій в

Україні у 2018 році [8]. Джерелами інвестицій для лісо�
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вого сектору є власні джерела (прибуток, амортизаційні

відрахування) та залучені ресурси (гранти, субсидії,

акціонерні вклади, кредитні запозичення), учасниками

яких можуть бути іноземні інвестори, страхові та кре�

дитні системи, бюджети всіх рівнів, фонди. Наразі

основним джерелом фінансування більшості інвести�

ційних проектів в Україні є власні кошти підприємств,

які в умовах стагнації економіки і зниження прибутко�

вості всіх секторів економіки дуже незначні [4]. Землі

лісогосподарського призначення, які перебувають у по�

стійному користуванні державних лісогосподарських

підприємств не можуть бути передані в заставу для

отримання банківських кредитів чи інших запозичень.

Окрім того, в сучасних умовах джерелом середньо� та

дострокових інвестиційних ресурсів практично стає

лише лізинг. На думку [9], активізація лізингових угод

між спеціалізованими лізинговими компаніями та дер�

жавними лісогосподарськими підприємствами сприяти�

ме подоланню фінансових обмежень в частині придбан�

ня сучасного високотехнологічного лісогосподарсько�

го обладнання. З огляду на значне спрацювання основ�

них засобів лісогосподарських підприємств, яскравим

прикладом успішного забезпечення екологізації вироб�

ництва є отримання у лізинг обладнання, яке дає змогу

реалізувати програми державного значення, зокрема

щодо запровадження інноваційних, енергоощадних

маловідходних технологій і технологій, що не шкодять

довкіллю. Н. Наливайко зазначає, що лізинг є однією з

найперспективніших форм інвестування, що здатна

значно пожвавити процес оновлення матеріально тех�

нічної бази лісогосподарських підприємств [9].

Нині прибуток державних лісогосподарських

підприємств та амортизаційні відрахування є фактично

єдиним джерелом фінансового забезпечення капіталь�

них вкладень. Проте на сьогодні 75 % прибутку дер�

жавних підприємств відраховується до бюджету відпо�

відно до постанови КМУ від 30.12.2015 р. № 1156 "Про

внесення змін до пункту 1 Порядку відрахування до дер�

жавного бюджету частини чистого прибутку (доходу)

державними унітарними підприємствами та їх об'єднан�

нями" [10], до того ж ними сплачується ще й податок на

прибуток, що створює негативний економічний вплив на

можливість залучення власних обігових коштів в інвес�

тиції для забезпечення збалансованого лісогосподарсь�

кого землекористування. На прикладі ДП "Радехівське

ЛМГ", яке розташоване у північно�східній частині

Львівської області на території Малого Полісся Украї�

ни в межах трьох адміністративно�господарських ра�

йонів: Сокальського, Радехівського, Кам'янко�Бузького

і займає площу 35 тис. га, чітко прослідковується дина�

міка збільшення податкового навантаження на прибу�

ток дежлісгоспу за останні п'ять років (табл. 1). ДП "Ра�

дехівське ЛМГ" в останні роки демонструє прибуткову

виробничо�господарську діяльність, що мало б створю�

вати сприятливі передумови для активізації інвестицій�

ної діяльності, водночас основними проблемами інвес�

тиційного забезпечення модернізації основного капіта�

лу лісогосподарського виробництва є надмірне оподат�

кування прибутку підприємства. Отже, необхідна дивер�

сифікація внутрішніх джерел фінансового забезпечен�

ня процесів модернізації, реконструкції та технічного пе�

реоснащення основних засобів у лісогосподарському

виробництві.

За даними Державної фіскальної служби України

сектором лісового господарства та лісозаготівель до

Зведеного бюджету України у 2014 році сплачено

1,2 млрд грн, у 2015 році — 2,2 млрд грн, у 2016 році —

3,6 млрд грн [11], у 2018 році аж у чотири рази більше

порівняно з 2014 роком — 4,8 млрд грн [12]. Верхов�

ною Радою України з 1 січня 2019 року ставки земель�

ного податку за земельні ділянки, нормативну грошову

оцінку яких проведено (ст. 274 ПКУ), доповнено новою

ставкою для лісових земель, яка становитиме не більше

0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки [13]. Ос�

кільки земельний податок на лісові землі раніше в Ук�

раїні сплачувався у складі рентної плати, то з 1 січня

2019 року виникає подвійне оподаткування, що потре�

бує додаткових коштів підприємств для сплати нового

податку. Грошовий потік є визначальним фактором

сприяння інвестиціям, проте існуюче фіскальне регулю�

вання лісокористування обумовлюється лише необхід�

ністю посилення функції наповнення бюджету [14, с.

223] і створює обставини дефіциту обігових коштів для

придбання основних засобів з метою оновлення об'єктів

лісогосподарської та лісоохоронної інфраструктури. В

комплексі ситуація говорить про необхідність перероз�

поділу напрямів та обсягів грошових потоків в секторі

лісогосподарського землекористування з пріоритетом

використання фінансових ресурсів на забезпечення ка�

пітальних видатків, що потребує внесення відповідних

змін до податкового законодавства. Так, вітчизняні

вчені [14, с. 238] вважають, що запровадження фіксо�

ваного лісогосподарського податку, який сплачувати�

меться в рахунок таких податків і зборів (обов'язкових

Рік Прибуток до 
оподаткування 

Сплата податку 
на прибуток 

Відрахування 
частини чистого 

прибутку 

Рентна плата за 
спеціальне 

використання лісових 
ресурсів (до 

Державного бюджету) 

Рентна плата за 
спец. використання 
лісових ресурсів (до 
місцевого бюджету) 

Земельний 
податок 

2014 36 55 5 659 - -
2015 658 241 41 2992 229 18
2016 1289 278 385 3830 401 26 
2017 865 198 799 2860 277 27
2018 983 210 634 3144 334 47
Відхилення 
2018 року 
до 2014 
року (+,-) 

+947 +155 +629 +2428 +334 +47

Таблиця 1. Динаміка прибутковості та податкового навантаження
на ДП "Радехівське ЛМГ", тис. грн

Джерело: сформовано автором за даними звітів про виконання фінансового плану ДП "Радехівське ЛМГ".
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платежів), як плата (податок) за землю, податок на при�

буток, збір за спеціальне використання лісових ресурсів,

стимулюватиме обмеження використання лісових ре�

сурсів, а врахування фіксованого лісогосподарського

податку в собівартості продукції (на відміну від ренти)

дасть можливість додаткових джерел інвестицій в лісо�

господарське землекористування. Отже, суттєве зрос�

тання інвестиційного потенціалу державних лісогоспо�

дарських підприємств може бути досягнуте за рахунок

максимізації прибутку при створенні відповідного подат�

кового клімату. З часом роль держави як основного

інвестора повинна поступово послаблюватися і все

більше повинні переважати її регулюючі та контролю�

ючі функції. Забезпечення стабільного функціонуван�

ня нормативно�законодавчого поля з одночасною

підтримкою мінімально необхідних обсягів інвестицій у

технологічні процеси землекористування матиме пози�

тивний ефект як для розв'язання соціально�економіч�

них, організаційно�економічних, так і для еколого�еко�

номічних проблем регіонів будь�якого таксономічного

рівня [3].

Також однією з причин незадовільного рівня інвес�

тиційної привабливості лісогосподарського виробниц�

тва та відсутності зовнішніх інвестиційних надходжень

у суб'єктів лісогосподарського підприємництва є недо�

сконалість грошової оцінки лісоресурсного потенціалу.

За даними Моніторингу земельних відносин в Україні

за 2016—2017 роки [15] середнє значення норматив�

ної грошової оцiнки земель лісогосподарського призна�

чення в середньому по Україні становить 95610 грн/га

з максимальним значенням цього показника по До�

нецькій області 270000 грн/га і мінімальними: по

Київській — 11412 грн/га, Рівненській — 16200 грн/

га, Одеській — 26500 грн/га. Землі лісогосподарсько�

го призначення є тим глобальним ресурсом, що привер�

тає увагу інвесторів і для того, щоб українські лісові

ресурси можна було залучати в інвестиційні проекти,

слід визначити їхню адекватну вартість, яка відобража�

ла б їхню реальну ринкову вартість і давала підстави для

визначення пріоритетних напрямів використання ре�

сурсів. Без достовірного оцінювання лісових ресурсів

ефективне управління ними в проектах неможливе, а

процес такого оцінювання щодо конкретної ділянки лісу

має включати інвентаризацію корисності лісу. Викори�

стання можливостей сучасного фінансового простору

для формування доданої вартості в рамках конкретної

територіальної системи лежить у площині трансфор�

мації територіальних ресурсів у фінансовий капітал [4].

Значна кількість вчених наголошують на необхідності

інвестиційного забезпечення лісового господарства з

Рис.1. Система ефектів від трансформації земель лісогосподарського призначення в фінансові
активи з об'єктивною інвестиційною вартістю

Джерело: сформовано автором.
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метою підвищення ефективності використання лісоре�

сурсного потенціалу, мінімізації втрат лісосировини та

розширення площ земель лісогосподарського призна�

чення. Водночас для цілей покращення соціально еко�

номічних та екологічних показників розвитку суб'єктів

лісогосподарського підприємництва потребують об�

грунтування інструменти інвестиційної політики товаро�

виробників, які сприяли б залученню коштів міжнарод�

них донорів та приватного капіталу в природоохоронну

діяльність, створення суб'єктами господарювання сис�

тем екологічного управління. На думку [16], якщо виз�

начається інвестиційна вартість лісових земель (вартість,

за якою данні землі можуть бути придбанні при умові

задоволення вимог інвестора до дохідності лісового

проекту), то ставка дисконтування може визначатись,

виходячи із очікувань інвестора, внутрішньої норми до�

хідності аналогічних і уже здійснених проектів. Лісові

землі стануть активом, у якого є власник   інвестор, який

зацікавлений у тому, аби вартість активів зростала. Ди�

ректор економічних програм Українського інституту

майбутнього А. Амелін вважає, що приватизація земель

лісогосподарського призначення з оплатою інвесторів

у бюджет ринкової вартості — це хороший інструмент

для зростання обсягів інвестицій, де інвестор як влас�

ник лісу завжди буде бережно до нього ставитися [17].

Важливим є взяття земель лісогосподарського призна�

чення на баланси суб'єктів господарювання, що дасть

умови подальшої роботи з їх капіталізації, можливість

забезпечити повноцінність ціноутворення на ці активи,

посилить інвестиційну привабливість лісового сектору,

а у перспективі і на ринках капіталу. Облікована вартість

природно�ресурсного потенціалу є тією інформаційною

складовою, яка розширить можливості кредитування

державних лісогосподарських підприємств. Ми пропо�

нуємо схематичне зображення результативності пере�

творення земельних ресурсів у повноправні фінансові

активи та інвестиційні ресурси, що дасть можливість

досягти низки соціальних, економічних та екологічних

ефектів як на поточний момент, так і при досягненні

стратегічних інвестиційних цілей (рис. 1).

У лісовому господарстві України мають місце про�

блеми, які пов'язані як з високим рівнем фізичного спра�

цювання та морального старіння виробничого устатку�

вання, так і з методами і способами розширеного відтво�

рення лісоресурсного потенціалу. Існуюча ситуація знач�

ною мірою зумовлена відсутністю довгий час відповід�

ної стратегії розвитку лісового господарства, яка забез�

печувала б інвестиційне оновлення як основних лісогос�

подарських засобів, так і технологій лісовирощування і

лісорозведення [18]. Активізація процесів модернізації

та реконструкції основних засобів у лісогосподарсько�

му виробництві та впровадження сучасних технологій

лісорозведення та лісовирощування знаходиться в

прямій залежності від перегляду принципів державної

підтримки розширеного відтворення лісоресурсного по�

тенціалу, застосування комплексу стимулів стосовно

підвищення ефективності здійснення лісогосподарських

заходів, а також створення інституціональних переду�

мов для залучення постійними лісокористувачами при�

ватних інвестицій на ринку позикового капіталу [1]. Нині

більшість інвестування в лісокористуванні направлено

на звичайну заміну чи ремонт застарілого обладнання,

а процес впровадження новітніх екологічних та ресур�

созберігаючих технологій лишається без належного

фінансування, що разом з недоліками чинного законо�

давства у сфері лісокористування не дає змоги підви�

щувати ефективність господарської діяльності [18].

Інвестиційний розвиток державного лісогоспо�

дарського підприємства значною мірою залежить від

обсягу капітальних видатків по лісовому і мисливсько�

му господарству. ДП "Радехівське ЛМГ" за період

2010—2018 рр. демонструє покращення показників ви�

робничо�господарської діяльності. У 2018 р. порівняно

з 2010 р. спостерігалося збільшення чистого доходу (ви�

ручки) від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг)

у 4,3 рази, збільшення валового прибутку   становило у

3,8 рази (більше на 7540 тис грн) (табл. 2). Поряд з ви�

сокими темпами приросту виручки та валового прибут�

ку на лісогосподарському підприємстві темп приросту

амортизаційних відрахувань є значно вищим, що

Рік 

Чистий дохід 
(виручка) від 
реалізації 

продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

Валовий 
прибуток 

Амортизаційні 
відрахування 

Первісна 
вартість 
основних 
засобів 

Залишкова 
вартість 
основних 
засобів 

Обсяг капітальних 
видатків у придбання 

виробничого обладнання, 
автомобілів, приладів, 
машин, механізмів 

2010 14759 2655 616 9463 4228 174 
2011 18945 3527 551 9465 3808 118 
2012 19729 3331 675 11077 4897 1778 
2013 20133 3823 763 12257 5314 1510 
2014 7994 5417 717 12597 4937 655 
2015 39232 10021 829 15226 6737 3098 
2016 49916 11118 10676 22152 11993 7337 
2017 52595 10016 2633 26997 14213 7034 
2018 64129 10195 3691 30277 13967 6483 
Відхилення 
2018 року 
до 2010 
року (+,-) 

49370 7540 3075 20814 9739 6309 

Відхилення 
2018 року 
до 2010 
року, % 

335 284 499 220 230 3626 

Таблиця 2. Основні показники виробничо6господарської діяльності
ДП "Радехівське ЛМГ", тис. грн

Джерело: сформовано автором за даними звітів про виконання фінансового плану ДП "Радехівське ЛМГ".
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свідчить про пришвидшене формування внутрішніх дже�

рел модернізації та оновлення індустрії лісорозведен�

ня, лісозаготівель та деревообробки.

У 2018 р. порівняно з 2010 р. сума амортизаційних

відрахувань на ДП "Радехівське ЛМГ" збільшилася у 6

разів, темпи приросту первісної вартості основних за�

собів склали 220 % (збільшилася на 20814 тис. грн), що

пов'язано зі зростанням капітальних видатків у придбан�

ня виробничого обладнання, автомобілів, приладів, ма�

шин, механізмів. Так, обсяг капітальних інвестицій ДП

"Радехівське ЛМГ" за рахунок власних джерел нарос�

таючим підсумком за період 2010—2018 рр. склав 28187

тис. грн. Результати аналізу основних показників вироб�

ничо господарської діяльності ДП "Радехівське ЛМГ"

засвідчують, що державне підприємство як постійний

лісокористувач демонструє прибуткову діяльність і

відповідно має необхідні передумови для реалізації

цілей інвестиційної стратегії розвитку лісового госпо�

дарства, що сприятиме збалансованому використанню

земель лісогосподарського призначення.

Одним з важливих чинників інвестиційного розвит�

ку лісового господарства, а відтак і забезпечення зба�

лансованого використання земель лісогосподарського

призначення, є залежність обсягів виробництва від

темпів техніко технологічного оновлення основних за�

собів. За допомогою кореляційного аналізу ми дослі�

дили зв'язки між детермінантами: частка варіації показ�

ника обсягів виробництва продукції (товарів та послуг)

лісового господарства (у фактичних цінах), зумовлена

варіаціями показника капітальних інвестицій у лісове

господарство та лісозаготівлі за період 2010—2018 рр. в

Україні (рис. 2, а) та в ДП "Радехівське ЛМГ" (рис. 2, б),

оцінювалася за допомогою коефіцієнта детермінації, де

відслідковується чіткий зв'язок між статистичними ха�

рактеристиками показників з прямою залежністю.

Коефіцієнт детермінації вказує на те, що 94,7% ва�

ріації обсягів виробництва продукції (товарів та послуг)

лісового господарства України зумовлено варіацією

показника капітальних інвестицій у лісове господарство

та лісозаготівлі. Щільність зв'язку між факторами (ко�

ефіцієнт кореляції) по Україні становить r = 0,97, в ДП

"Радехівське ЛМГ" — 0,94, що свідчить про зв'язок між

ознаками високого рівня впливу, тобто з імовірністю 95

% можна стверджувати, що при зростанні капітальних

інвестицій у лісове господарство обсяги виробництва

продукції (товарів та послуг) лісового господарства зро�

статимуть. Інвестиції напряму впливають на темпи роз�

витку лісогосподарського виробництва, стимулюють

гарантування досягнення збалансованого використан�

ня земель лісогосподарського призначення та напряму

визначають рівень матеріально�технічного забезпечен�

ня, і передусім, рівень модернізації, реконструкції та

технічного переоснащення основних засобів лісогоспо�

дарських підприємств як лісового господарства, так і

лісопереробних підрозділів. Наведений статистичний

аналіз опосередковано свідчить про необхідність удос�

коналення інструменту інвестицій у складі фінансово�

економічного механізму забезпечення збалансованого

використання земель лісогосподарського призначення.

Проведення технологічної модернізації підприємств

з метою підвищення рівня їхньої еколого�економічної

ефективності має привабливість для інвесторів, адже з

метою прискорення просування на ринок товарів і про�

дукції, виробленої на модернізованих підприємствах,

все ширше використовується специфічне маркування та

індикатори. Таким чином, поступово відбуваються

трансформації міжнародних еколого�економічних умов

взаємодії між виробниками та споживачами, які спря�

мовуються в бік пом'якшення антропогенного тиску на

довкілля, а рентабельність поступово стає залежною від

екологічної результативності виробництва [19]. Отже,

детермінантами інвестиційних надходжень є зниження

ризиків появи деструктивних впливів господарської

діяльності на землі лісогосподарського призначення,

формування системи планування взаємозалежностей

технологічного розвитку суб'єктів лісогосподарського

підприємництва з темпами зростання доданої вартості

у структурі ВВП, а відтак і соціальними наслідками. В

б) ДП "Радехівське ЛМГ" а) Україна

Рис. 2. Залежність обсягів виробництва продукції (товарів та послуг)
лісового господарства (у фактичних цінах) від капітальних інвестицій у лісове господарство

та лісозаготівлі за 2010—2018 рр.
Джерело: сформовано автором з використанням статистичних даних по Україні та звітних даних ДП "Радехівське ЛМГ"
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комплексі ситуація підтверджує доцільність формуван�

ня інвестиційного клімату для залучення коштів міжна�

родних донорів та приватного капіталу в лісоохоронну

діяльність, створення суб'єктами господарювання сис�

тем екологічного управління, впровадження технологій

ресурсо� та енергозбереження, розширеного відтворен�

ня лісів у відповідності до Основних засад (стратегії)

державної екологічної політики України на період до

2030 року.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наш огляд націлено на визначення напрямів і перс�

пектив підвищення інвестиційної привабливості лісово�

го сектору України, що є запорукою забезпечення зба�

лансованого лісогосподарського землекористування.

Доведено, що на останній час потенціал фінансово�еко�

номічних передумов забезпечення збалансованого

рівня лісогосподарського землекористування в Україні

використовується не на достатньому рівні, оскільки ли�

шається не повністю задіяним інструмент залучення

інвестицій. Досвід країн з розвинутим лісовим сектором

свідчить, що використання земель лісогосподарського

призначення є фундаментальним інвестиційним інстру�

ментом, тоді як в Україні внаслідок впливу організацій�

но�економічних, інституціональних та правових фак�

торів функціональне використання цього фінансового

ресурсу досить обмежене і на цій основі лісовий сектор

недоотримує інвестиції.

Встановлено, що важливою складовою інвестицій�

ного розвитку лісового господарства має бути дивер�

сифікація як зовнішніх, так і внутрішніх джерел фінан�

сового забезпечення процесів модернізації, реконст�

рукції та технічного переоснащення основних засобів у

лісогосподарському виробництві та в лісопереробній

ланці державних лісогосподарських підприємств. Об�

грунтовано, що суттєве зростання інвестиційного потен�

ціалу державних лісогосподарських підприємств може

бути досягнуте за рахунок максимізації прибутку при

створенні відповідного податкового клімату, що потре�

бує державного регулювання.

Доведено, що трансформація земель лісогоспо�

дарського призначення в інвестиційний актив з об'єктив�

ною ринковою вартістю і реальною цінністю є інстру�

ментом удосконалення еколого�економічного механіз�

му забезпечення збалансованого рівня землекористу�

вання та має потенціал щодо практичного використан�

ня. Обгрунтовано, що використання інвестиційного по�

тенціалу земель лісогосподарського призначення акти�

візує інтенсивність фінансових потоків, надасть пози�

тивні еколого�економічні та соціальні ефекти, і, як ре�

зультат, забезпечить збалансоване лісогосподарське

землекористування.

Обгрунтовано залежність досягнення збалансова�

ного використання земель лісогосподарського призна�

чення від фінансово�економічного забезпечення еколо�

гічної безпеки, що пов'язано з рівнем капітальних інве�

стицій в основні засоби лісового сектору економіки

України. Кореляційна залежність між статистичними

характеристиками показників використання земель

лісогосподарського призначення є важливим простором

подальших досліджень з метою визначення науково

обгрунтованих підходів до удосконалення еколого�еко�

номічного механізму збалансованого лісогосподарсь�

кого землекористування, формування моделей, зваже�

них не лише у фізичному просторі, але й у соціально�

економічному з урахуванням основних факторів збалан�

сованого землекористування.

Зважаючи на комплексний характер проблеми

активізації інвестування в лісогосподарську галузь,

важливою областю для подальшого опрацювання на

запит сьогодення будуть питання з визначення та

практичного використання системи індикаторів, еко�

лого�економічні показники ефективності викорис�

тання інвестиційних ресурсів для забезпечення зба�

лансованого лісогосподарського землекористуван�

ня.
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