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ECONOMIC MECHANISM OF INTEGRATED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
IN THE CARPATHIAN REGION: METHODS AND TOOLS OF INVESTMENT SUPPORT

Обгрунтовано, що формування економічного механізму реалізації комплексного підходу у

сфері природокористування Карпатського регіону має включати такі етапи: 1) нормативно-пра-

вове забезпечення; 2) формування систем регулювання комплексного природокористування

на регіональному та місцевому рівнях; 3) диверсифікація фінансово-економічного забезпечення

комплексного природокористування. Встановлено, що надати значного поштовху процесам

інвестиційного забезпечення природоохоронних та природоексплуатаційних проектів може

дієвість економічного механізму комплексного природокористування на загальнодержавному,

муніципальному та внутрішньо-фірмовому рівнях. Доведено, що магістральним елементом еко-

номічного механізму комплексного природокористування у Карпатському регіоні має стати

система стимулювання підвищення рівня утилізації деревних відходів, що включатиме комп-

лекс інструментів державної підтримки суб'єктів лісогосподарського та деревообробного

підприємництва, які реалізують проекти переробки лісосічних відходів та відходів дерево-

обробки.

It is proved that the formation of an economic mechanism for the implementation of an integrated

approach in the field of environmental management of the Carpathian region should include the

following stages: 1) regulatory and legal support; 2) the formation of systems of integrated

environmental management at the regional and local levels; 3) the diversification of financial and

economic support for integrated environmental management. It is established that the effectiveness

of the economic mechanism of integrated environmental management at the national, municipal and

internal corporate levels can provide a significant impetus to the processes of investment support of

environmental and environmental operational projects. It is proved that the main element of the

economic mechanism of integrated environmental management in the Carpathian region should be

a system of incentives to increase the level of wood waste management, including a set of tools of

state support of forestry and woodworking businesses that implement projects for processing of

wood raw material and wood working waste.
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механізму регулювання господарського освоєння
природно-ресурсного потенціалу та охорони довкі-
лля як сукупності форм, методів та інструментів ре-
гуляторного, зокрема фіскального та фінансово-
кредитного, впливу на природокористувачів та внут-
рішньо-корпоративного застосування інструментів
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екологічного менеджменту. Посилення сировинної
орієнтації українського експорту, де левову частку
займала і займає продукція гірничо-металургійного
комплексу і сільськогосподарська сировина, зумо-
вило доцільність переведення діяльності природо-
користувачів на принципи комплексності, щоб упе-
редити прояви марнотратного та виснажливого ви-
користання природно-ресурсного потенціалу та
зміцнити стійкість природних екосистем. Тобто ви-
никла необхідність у розробці теоретико-методоло-
гічного підгрунтя формування економічного механ-
ізму комплексного природокористування, щоб уне-
можливити прецеденти надмірного використання
цінної природної сировини і руйнації унікальних біо-
геоценозів.

Особливо ускладненим формування такого меха-
нізму є для адміністративних областей Карпатсько-
го регіону, де має місце об'єктивна ризикогенність
господарської та природоексплуатаційної діяльності
у зв'язку з численними проявами стихійних природ-
них явищ, що наносять значні збитки сільському та
лісовому господарству, а також призводять до
підтоплень населених пунктів. Як показує передова
міжнародна практика, найбільшої результативності
фіскальний та фінансово-кредитний вплив на приро-
докористувачів досягається за умови створення
сприятливих передумов для залучення інвестицій у
природоохоронні та природооблаштувальні проек-
ти. Тому значної наукової ваги набуває проблема
формування економічного механізму комплексного
природокористування у Карпатському регіоні, який
охоплюватиме максимально можливий спектр форм
та методів, які дозволять на порядок збільшити при-
плив вітчизняних та іноземних інвестицій у природ-
но-ресурсний сектор.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ще на початку 2000-х років у працях О. Веклич,
В. Голяна та В. Міщенка [1; 2; 5] були сформульовані
теоретико-методологічні підходи до формування еко-
номічного механізму природокористування через
призму дієвості окремих його методів та інструментів
в частині регулювання темпів та масштабів викорис-
тання природної сировини. Хрестоматійне значення
для розробки економічного механізму комплексно-
го природокористування мають праці А. Стадника та
Д. Телішевського [7; 8], в яких сформовано теорети-
ко-методологічні основи управління агроландшафта-
ми меліоративними методами на засадах збалансо-
ваного природокористування та розроблено інстру-
ментарій комплексного використання недеревної про-
дукції лісу. Стосовно формування економічного ме-
ханізму комплексного природокористування з враху-
ванням особливостей соціально-економічного роз-
витку Карпатського регіону, то значний науковий до-
робок належить Л. Загвойській, Ю. Максимів, І. Яремі
та іншим [3; 4; 10; 11], які обгрунтували систему ме-
тодів та інструментів комплексного використання
лісоресурсного потенціалу, зокрема виробництва
твердого біопалива на основі утилізації лісосічних
відходів та відходів деревообробки.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є розроблення теоретико-методоло-

гічних підходів до формування економічного механі-
зму реалізації комплексного підходу у сфері приро-
докористування Карпатського регіону з виокремлен-
ням методів та інструментів регулювання комплекс-
ного природокористування на загальнодержавному,
муніципальному та внутрішньо-фірмовому рівнях, а
також формування механізму стимулювання інвести-
ційного забезпечення проектів утилізації деревних
відходів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Реалізація цілей та завдань комплексного приро-
докористування стане можливою на основі розробки
і впровадження економічного механізму реалізації
комплексного підходу у сфері господарського освоє-
ння природно-ресурсного потенціалу та охорони дов-
кілля. Враховуючи те, що економічний механізм є су-
купністю форм, методів та способів регулювання ви-
користання, відтворення і охорони природних ре-
сурсів, його формування має передбачати декілька
етапів:

1) нормативно-правове забезпечення інституціона-
лізації інструментів та важелів впливу на природокори-
стувачів;

2) розроблення регуляторного механізму забез-
печення комплексного природокористування на рег-
іональному та місцевому рівнях з метою як найповні-
шого врахування територіальних особливостей гос-
подарського освоєння природно-ресурсного потен-
ціалу;

3) диверсифікація інструментів фінансово-еконо-
мічного забезпечення комплексного природокористу-
вання (рис. 1).

Першим етапом і фактично базовим інституціо-
нальним підгрунтям формування економічного ме-
ханізму регулювання комплексного природокорис-
тування у Карпатському регіоні є прийняття комплек-
су законодавчих та підзаконних актів, які розширю-
ють інституціональні межі діяльності державних ре-
гуляторних структур, органів місцевого самовряду-
вання та безпосередніх природокористувачів в час-
тині господарського освоєння природно-ресурсно-
го потенціалу та утилізації вторинної природної си-
ровини.

У першу чергу, необхідно трансформувати За-
кон України "Про державно-приватне партнерство"
в Закон України "Про публічно-приватне партнер-
ство", щоб чітко ідентифікувати специфікацію пуб-
лічних партнерств, зокрема тих, які представляють
територіальні громади, оскільки в умовах децент-
ралізації влади для соціально-економічного підне-
сення окремих територій це набуває вирішального
значення.

Також Закон України "Про публічне-приватне
партнерство" при визначенні переліку видів діяль-
ності, на які поширюються угоди публічно-приватно-
го партнерства має виокремити природозберігаючу
діяльність природокористувачів, а також діяльність,
пов'язану з утилізацією вторинної природної сиро-
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вини та наданням екосистемних послуг. Внесення пе-
рерахованих змін у законодавство, яке регулює
відносини публічно-приватного партнерства, має
супроводжуватися змінами у Податковому та Бюд-
жетному кодексах України в частині інституціоналі-
зації додаткових фіскальних платежів за трансакції
з природними ресурсами в процесі партнерських
відносин, міжбюджетного розподілу рентних пла-
тежів за спеціальне використання природних ре-
сурсів загальнодержавного та місцевого значення,
формування спеціальних фондів в структурі бюд-
жетів місцевого самоврядування, призначенням яких
є фінансування заходів по відтворенню місцевого
природно-ресурсного потенціалу, а також пожвав-
лення інвестиційної діяльності у сфері природоко-
ристування в цілому.

Враховуючи те, що основним ареалом концентрації
природних ресурсів і відповідно територіальним бази-
сом забезпечення комплексного природокористування
є сільські території і суб'єкти аграрного підприємницт-
ва виступають одним із основних природокористувачів,
потребують внесення змін Закон України "Про сільсько-
господарську дорадчу діяльність" та Закон України
"Про сільськогосподарську кооперацію". У першому за-
конодавчому акті необхідно окреслити напрями діяль-
ності дорадчих служб, які стосуються донесення інфор-
мації до суб'єктів аграрного підприємництва стосовно
здійснення природоохоронної та природовідтворю-
вальної діяльності, зокрема утилізації відходів, прове-
дення гідромеліоративних та агролісомеліоративних
заходів.

У другому законодавчому акті необхідно виокреми-
ти напрями діяльності сільськогосподарських коопера-
тивів (виробничих, обслуговуючих та збутових), які сто-
суються діяльності, пов'язаної зі збереженням і відтво-
ренням навколишнього середовища і забезпеченням
комплексного природокористування. Внесення змін
стосовно посилення природоохоронної спрямованості
в перераховані законодавчі акти, які регулюють діяль-
ність дорадчих сільськогосподарських служб та коопе-
ративних утворень, сприятиме синхронізації госпо-
дарських та природоохоронних пріоритетів у сільсько-
господарському виробництві і упередить прояви вис-
нажливого використання природних ресурсів.

Однією з основних складових нормативно-правово-
го забезпечення формування економічного механізму
реалізації комплексного підходу у сфері природокори-
стування Карпатського регіону є прийняття законодав-
чих актів, які узаконять передачу сільськогосподарсь-
ких земель державної власності поза межами населе-
них пунктів у комунальну власність територіальних гро-
мад, що збільшить можливості місцевого самоврядуван-
ня стосовно залучення у відтворювальний процес при-
родних активів, що в результаті сприятиме нарощенню
бази стягнення податків і зборів, зокрема тих, які нахо-
дять у бюджети місцевого самоврядування. Передача
сільськогосподарських земель державної власності
поза межами населених пунктів у комунальну власність
також дасть можливість територіальним громадам при-
скореними темпами вирішувати проблеми будівництва
нових полігонів складування відходів, упорядкування
звалищ побутового сміття.

У сфері природокористування, зокрема у сфері
лісокористування та водокористування, функціону-
ють державні підприємства, які відзначаються над-
звичайно звуженою специфікацією дій стосовно вит-
рачання грошових коштів та залучення кредитних ре-
сурсів, що не дозволяє їм повною мірою використа-
ти наявний природно-ресурсний та організаційний
потенціал. З огляду на це, необхідно удосконалити
законодавче підгрунтя корпоратизації державних
підприємств, що дасть можливість залучити додат-
кові фінансові ресурси в модернізацію і реконструк-
цію об'єктів природоохоронної інфраструктури че-
рез роздержавлення окремих державних об'єктів.
Це особливо важливо для Карпатського регіону, де
упередження паводків і повеней, зсувів землі та над-
мірної водності річок пов'язується з результативні-
стю діяльності державних водогосподарських під-
приємств, функцією яких є модернізація та реконст-
рукція комплексу гідротехнічних споруд. Надмірна
одержавленість активів цих суб'єктів господарюван-
ня не дозволяє залучати фінансові ресурси суб'єктів
приватного бізнесу і домогосподарств, зацікавлених
в упередженні природо-руйнівних та еколого-дест-
руктивних процесів, що звужує інвестиційні можли-
вості стосовно формування сучасних систем уперед-
ження стихійних лих.

Водночас внесення змін і доповнень в законодавчі
акти, які визначають інституціональні межі діяльності
природокористувачів та формат регуляторного впли-
ву держави і територіальних громад на темпи і масш-
таби господарського освоєння природно-ресурсного
потенціалу, має доповнюватися формуванням зако-
нодавчого підгрунтя документальної та реальної
імплементації природоохоронних директив ЄС, що
мотивуватиме природокористувачів поступово пере-
ходити на стандарти природоохоронної та природо-
експлуатаційної діяльності, які прийняті в Європейсь-
кому Союзі.

Перераховані складові першого етапу формуван-
ня економічного механізму комплексного природоко-
ристування визначають в цілому не лише пріоритети
другого етапу, який присвячений формуванню систе-
ми регулювання комплексного природокористування
на регіональному та місцевому рівнях, а й третього ета-
пу, який передбачає диверсифікацію методів та інстру-
ментів фінансово-економічного забезпечення відтво-
рення, відновлення та охорони природно-ресурсного
потенціалу, зокрема залучення державних, комуналь-
них та приватних інвестицій у природно-ресурсний сек-
тор.

Другий етап формування економічного механіз-
му комплексного природокористування є багатоас-
пектним процесом, який передбачає формування ре-
гуляторного механізму через створення різного роду
асоціативних і кластерних формувань через вход-
ження в них органів управління природними ресур-
сами та органів місцевого самоврядування, а також
центрів координації діяльності, пов'язаної із пере-
веденням безпосередніх природокористувачів на
принципи комплексності. Створення публічно-при-
ватних партнерств за участю державних органів ре-
гулювання природоохоронної та природо-експлуа-
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таційної діяльності забезпечить безпосередню
участь держави в процесах господарського освоєн-
ня природно-ресурсного потенціалу суб'єктами
підприємницької діяльності, що дасть можливість
вчасно і оперативно упереджувати прояви надмірної
експлуатації та вичерпання окремих видів природної
сировини.

Створення горизонтально інтегрованих об'єд-
нань державних підприємств, які функціонують у
природно-ресурсному секторів у межах адміністра-
тивної області, дасть можливість підвищити рівень
інвестиційної спроможності і концентрації фінансо-
вих ресурсів, що прискорить процеси модернізації,
оновлення, реконструкції та технічного переосна-
щення об'єктів природо-господарської та природо-
охоронної інфраструктури і забезпечить зниження
питомих витрат природної сировини на виробницт-
во одиниці продукції і скоротить її втрати в місцях
заготівлі чи видобутку природного ресурсу. Для Кар-
патського регіону такого роду об'єднання дадуть
найбільший синергетичний ефект у лісовиробничо-
му комплексі на основі входження в державну хол-
дингову компанію державних лісогосподарських
підприємств.

Важливою складовою другого етапу формування
економічного механізму комплексного природокорис-
тування є створення територіальними громадами облас-
ного та базового рівня комунальних підприємств, які
здійснюватимуть освоєння природно-ресурсного потен-
ціалу, що знаходиться на території названих громад. Це

дасть можливість обсяги, темпи та масштаби викорис-
тання місцевої природної сировини прив'язати до по-
треб соціально-економічного розвитку територіальних
громад, оскільки крім перерахування податків, закріп-
лених за місцевими бюджетами, комунальні підприєм-
ства частину чистого прибутку у вигляду дивідендів бу-
дуть перераховувати до бюджетів місцевого самовря-
дування.

Це змушуватиме органи місцевого самовряду-
вання та громадськість контролювати використання
природних ресурсів, оскільки від обсягів та ефектив-
ності залучення природних ресурсів у господарсь-
кий обіг залежатимуть інвестиційні можливості реа-
лізації проектів соціально-економічного розвитку. А
максимізація прибуткових надходжень від госпо-
дарського освоєння природно-ресурсного потенці-
алу залежить від своєчасності його відтворення, що
спонукатиме місцеву владу за рахунок частини рен-
тних платежів формувати в структурі місцевих бюд-
жетів спеціальні фонди природоохоронного спряму-
вання і створювати фінансову базу примноження
природно-ресурсних чинників соціально-економіч-
ного піднесення.

Прийняття відповідних законодавчих актів, які по-
кликані сформувати нормативно-правове підгрунтя для
імплементації природоохоронних директив, зокрема в
частині створення умов для впровадження в Україні кра-
щих практик поводження з відходами, вимагає створен-
ня координаційних центрів, які будуть формувати до-
рожню карту такої імплементації з ідентифікацією

Рис. 2. Економічний механізм комплексного природокористування

на різних таксономічних рівнях
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центрів відповідальності за реалізацію того чи іншого
етапу реального втілення в практичну площину базових
положень природоохоронних директив.

Враховуючи багатоаспектну та багатофункціональ-
ну спрямованість впровадження в Україні природоохо-
ронних директив, їх реальна імплементація стане мож-
ливою на основі кооперації природокористувачів. Зок-
рема втілення директиви про охорону водних ресурсів
від забруднення азотовмісними сполуками потребує
кооперації сільськогосподарських товаровиробників і
лісогосподарських підприємств, оскільки останні мають
спеціалізовані підрозділи для створення захисних лісо-
вих смуг, які стануть субстратом для стримування по-
трапляння азотовмісних сполук у природні водні об'єк-
ти, які знаходяться поблизу місць сільськогосподарсь-
кого виробництва. Така кооперація також має коорди-
нуватися регуляторними органами у сфері природоко-
ристування.

Значною мірою дієвість економічного механізму
комплексного природокористування в Карпатському
регіоні, враховуючи високу ризикогенність цього регіо-
ну стосовно виникнення природно-техногенних катаст-
роф визначається диверсифікацією методів та інстру-
ментів фінансово-економічного забезпечення відтво-
рення природно-ресурсного потенціалу та упереджен-
ня збитків довкіллю. Така диверсифікація за умови вне-
сення відповідних змін у бюджетне, податкове та при-
родоохоронне законодавство стане можливою за умо-
ви підвищення частки відрахувань рентної плати за спе-
ціальне використання природних ресурсів та екологіч-
ного податку за забруднення навколишнього природ-
ного середовища до бюджетів територіальних громад,
інституціоналізації додаткових фіскальних регуляторів
за нанесення збитків довкіллю, формування фондів
відтворення природно-ресурсного потенціалу в бюдже-
тах базового рівня.

Значного поштовху для прискорення реалізації
проектів комплексного природокористування надасть
створення позабюджетних фондів фінансування про-
ектів ресурсозбереження та утилізації вторинної при-
родної сировини. Значна кількість проектів, пов'яза-
них із виробництвом енергії з відновних джерел не ре-
алізується через відсутність механізму державної
підтримки.

Значний потенціал в цьому напрямі має лісове гос-
подарство та деревообробна промисловість, на підприє-
мствах яких утворюються значні обсяги лісосічних
відходів та відходів деревообробки. Збитковість за-
готівлі та переробки деревних відходів змушує лісогос-
подарські та деревообробні підприємства їх викорис-
товувати як паливо або спрямовувати на звалища чи
спалювати в місцях здійснення рубок. Додаткових сти-
мулів щодо використання деревних відходів для вироб-
ництва біологічного палива як джерела енергії надасть
інституціоналізація державних дотацій на використан-
ня окремих видів природної сировини, в першу чергу
неліквідної деревини та порубкових решток.

Як показує передова іноземна практика, акумуля-
ція значних фінансових ресурсів для реалізації проектів
природоохоронного спрямування є можливою на основі
емісії муніципалітетами та окремими суб'єктами госпо-
дарювання "зелених" облігацій, які розміщуватимуться

на вторинному фондовому ринку. Емісія "зелених" об-
лігацій має поєднуватися із залученням приватних інве-
стицій на основі угод публічно-приватного партнерства
стосовно реалізації проектів, передбачених міжнарод-
ними природоохоронними конвенціями.

Реалізація трьох етапів формування економічного
механізму комплексного природокористування дасть
можливість сформувати відповідний набір методів та
інструментів на загальнодержавному, муніципальному
та внутрішньо-фірмовому рівні (рис. 2). Основними ме-
тодами названого економічного механізму на загально-
державному рівні виступають:

— оподаткування (диверсифікація додаткових
форм плати та зборів за спеціальне використання при-
родних ресурсів, введення платежів за трансакції з при-
родними ресурсами, урізноманітнення ставок еколо-
гічних податків за забруднення навколишнього природ-
ного середовища та порушення природоохоронного за-
конодавства);

— міжбюджетний розподіл (збільшення частки
відрахувань природно-ресурсної ренти та екологічних
податків до бюджетів місцевого самоврядування,
відновлення спеціальних екологічних фондів у бюдже-
тах різного таксономічного рівня);

— кредитування (формування інституціонального
підгрунтя для залучення природних ресурсів в систему
іпотечно-заставних операцій, створення спеціалізованих
фінансово-банківських установ, діяльність яких спрямо-
вується на фінансування проектів господарського ос-
воєння природно-ресурсного потенціалу та охорони
довкілля);

— бюджетне фінансування (фінансування за раху-
нок бюджетів різного таксономічного рівня природоохо-
ронних заходів у відповідності з національними, регіо-
нальними та місцевими програмами охорони довкілля);

— співфінансування (фінансування державою
проектів видобутку природних ресурсів на основі угод
про розподіл продукції та договорів про спільну ді-
яльність);

— дотування (введення комплексу державних ви-
плат суб'єктам підприємницької діяльності, які реалізу-
ють проекти виробництва енергії з відновних джерел та
використовують для виробництва твердого, рідкого та
газоподібного біологічного палива вторинну природну
сировину);

— інвестування (диверсифікація джерел інвести-
ційного забезпечення реалізації природоохоронних
проектів за рахунок коштів іноземних підприємницьких
структур, міжнародних фінансово-кредитних органі-
зацій, урядів іноземних країн, а також грантових про-
ектів та технічної допомоги);

— стимулювання (здешевлення кредитних ресурсів
для суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізу-
ють природоохоронні проекти, надання податкових
пільг, введення спецрежиму інвестування та лібераліза-
ція митного регулювання);

— програмування (розробка і реалізація національ-
них, регіональних та місцевих програм господарського
освоєння природно-ресурсного потенціалу, в тому числі
програм ресурсозбереження та енергоефективності);

— прогнозування (розробка довгострокових поре-
сурсних прогнозів для передбачення рівня забезпече-
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ності природними ресурсами галузей національного гос-
подарства).

На муніципальному рівні імплементується переваж-
на більшість методів економічного механізму комплек-
сного природокористування загальнодержавного рівня,
але мають місце обмеження, пов'язані із нерозвиненістю
інституту комунальної власності у природно-ресурсно-
му секторі, а також у зв'язку з відсутністю належного
взаємозв'язку між даними природно-ресурсного моні-
торингу та пріоритетами фіскального регулювання при-
родокористування. Натомість на муніципальному рівні
є більше можливостей для використання методів та
інструментів інвестиційного забезпечення природоохо-
ронних проектів у зв'язку з наявністю довготривалого
діалогу між місцевою владою та суб'єктами природо-
охоронного і природно-ресурсного підприємництва.

Значного синергетичного ефекту стосовно переве-
дення діяльності природокористувачів на принципи ком-
плексності вдасться досягнути за умов забезпечення ви-
користання методів та інструментів регулювання на за-
гальнодержавному і муніципальному рівнях у контексті
посилення еколого-орієнтованої поведінки природоко-
ристувачів на внутрішньо-фірмовому рівні. Еколого-
орієнтована поведінка безпосередніх природокористу-
вачів буде забезпечена на основі провадження методів
та технологій планування забезпеченості природною си-
ровиною, нормування та лімітування витрат природної
сировини на виробництво одиниці продукції, проекту-
вання енергоощадних та ресурсозберігаючих техно-
логій, інвестування модернізації і реконструкції не лише
активної, а й пасивної складової основного капіталу при-

родоохоронного спрямування, перехресного субсиду-
вання малорентабельних, але екологічно результатив-
них проектів, а також застосування елементів трансфер-
тного ціноутворення для забезпечення прийнятного
рівня рентабельності використання вторинної природ-
ної сировини.

Водночас перераховані методи економічного меха-
нізму забезпечення комплексного природокористуван-
ня на внутрішньо-фірмовому рівні мають доповнювати-
ся наступними інструментами екологічного менеджмен-
ту: екологічного аутсорсингу (передача окремих опе-
рацій природоохоронного спрямування спеціалізованим
фірмам з метою зниження їх вартості); екологічного
інжинірингу (застосування методів та технологій інже-
нерно-консультативного супроводження впровадження
природозберігаючих проектів); екологічного реінжині-
рингу (кардинального перепрофілювання основних
бізнес-процесів, пов'язаних із зміною матеріально-ре-
чової субстанції природного ресурсу, залученого у ви-
робничо-продуктовий ланцюг); екологічного бенчмар-
кінгу (орієнтація на передові зразки екологізації вироб-
ничо-господарської діяльності).

Магістральним елементом економічного механізму
комплексного природокористування на регіональному
та муніципальному рівні має виступати комплекс методів
та інструментів стимулювання комплексного підходу у
використанні природних ресурсів та вторинної природ-
ної сировини. Враховуючи структуру природно-ресур-
сного потенціалу Карпатського регіону та господарсь-
ку спеціалізацію адміністративних областей та районів,
першочергового значення стосовно імплементації у гос-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кошти в рамках 
реалізації державних 
програм підвищення 
енергоефективності 

субсидія на 
заготівлю і 
переробку 
деревних 
відходів 

субсидія на виробництво паливних 
ресурсів з деревних відходів 

Державний бюджет 
Бюджети територіальних громад 

Програми Східного партнерства 

Постійні 
лісокористувачі 

Суб’єкти 
деревообробного 
підприємництва 

Використання деревних відходів 

сировина для 
виробництва 
паливних брикетів та 
пелет 

сировина для 
виробництва 
дерев’яних 
матеріалів 

засіб для 
мульчування 
грунтів 

підстилка для 
сільськогос-
подарських 
тварин 

фільтраційний засіб для 
біохімічного очищення води 
від смолянистих та олійних 
продуктів 

Синергетичний ефект 

ефект для держави ефект для громади ефект для постійних лісокористувачів та деревообробників  

- зменшення видатків на оплату 
природного газу та інших 
енергоносіїв; 
- підвищення частки енергії, 
виробленої з відновних джерел; 
- збереження лісового фонду 

 

- здешевлення енергоносіїв для 
опалення об’єктів комунальної 
інфраструктури; 
- посилення інтеграції сільського та 
лісового господарства; 
- створення додаткових робочих місць 

 

- зменшення обсягів знищення або відведення на звалище 
деревних відходів; 
- збільшення частки використання деревних відходів для 
виробництва продукції; 
- диверсифікація виробничо-господарської діяльності 

фінансова допомога 
на збереження 
природної спадщини 

грошові 

потоки причинно-
наслідкові зв’язки 

Рис. 3. Механізм стимулювання реалізації комплексного підходу у сфері поводження

з деревними відходами



59

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

подарську практику набуває впровадження механізму
стимулювання суб'єктів лісогосподарського та дерево-
обробного підприємництва стосовно підвищення ефек-
тивності поводження з деревними відходами (рис. 3),
що  також знайшло обгрунтування у працях Л. Загвойсь-
кої, Ю. Максимів, П. Пуцентейла та інших [3; 4; 6].

Процес введення лісового господарства та перероб-
ки деревини супроводжується утворенням значної маси
лісосічних відходів та відходів деревообробки. Лісосічні
відходи, які утворюються при здійсненні суцільних та
вибіркових рубок у переважній більшості спалюються
через низький рівень рентабельності їх залучення у гос-
подарських обіг. Значна кількість відходів деревооб-
робки до недавнього часу використовувалась як пали-
во для обігріву адміністративних та виробничих буді-
вель.

Основною причиною марнотратного використання
лісосічних відходів та відходів деревообробки є
відсутність сучасного інструментарію державної та му-
ніципальної підтримки проектів виробництва паливних
ресурсів з деревних відходів, їх використання в інших
господарських цілях, а також недосконалість інвести-
ційного середовища розвитку лісового сектору в ціло-
му [9].

З огляду на сказане, потребують інституціоналізації
субсидії на заготівлю і переробку деревних відходів, а
також на виробництво паливних ресурсів. Введення та-
кого роду субсидій зумовлено тим, що Карпатський ре-
гіон відзначається високим рівнем лісистості, оптималь-
ною за українськими мірками породно-віковою струк-
турою лісового фонду, що дає можливість з високим
рівнем достовірності спрогнозувати обсяги утворення
деревних відходів на середньострокову та довгостро-
кову перспективу, щоб спланувати потужності для їх
переробки і виробництва паливних брикетів і гранул.

Теперішні технології переробки лісосічних відходів
передбачають виробництво паливної щепи як у місцях
проведення рубок за допомогою використання пересув-
них щепобійних машин, так і на основі використання
стаціонарних установок для виробництва щепи, як пра-
вило, у місцях концентрації деревообробного виробниц-
тва. Виходячи зі структури лісовиробничого комплексу
адміністративних районів Карпатського регіону, і має
формуватися спрямованість субсидій. Отримувачами
субсидій на заготівлю і переробку деревних відходів
мають виступати постійні лісокористувачі (державні
лісогосподарські підприємства та комунальні лісогос-
подарські підприємства), що дасть можливість створи-
ти сприятливі фінансові умови для забезпечення прий-
нятного рівня рентабельності виробництва паливних
ресурсів з лісосічних відходів.

Субсидія на виробництво паливних ресурсів з дерев-
них відходів має надаватися лісогосподарським підприє-
мствам, де функціонують деревообробні підрозділи, а
також суб'єктам приватного деревообробного підприє-
мництва. Надання субсидій щодо підвищення рівня
ефективності використання деревних відходів для ви-
робництва паливних брикетів і гранул має супровод-
жуватися виділенням коштів в рамках реалізації держав-
них програм підвищення енергоефективності за раху-
нок коштів Державного бюджету України, а також на
основі формування сприятливого інституціонального

підгрунтя для отримання фінансової допомоги на збе-
реження природної спадщини в рамках програм Схід-
ного партнерства, які фінансуються Європейським
Союзом. Потенційні можливості щодо отримання фінан-
сової допомоги по лінії Східного партнерства є значни-
ми з огляду на те, що адміністративні області Карпатсь-
кого регіону є прикордонними і попадають у географію
поширення значної кількості проектів в рамках назва-
ної програми.

Надання субсидій на заготівлю деревних відходів
зумовлено тим, що лісосічні відходи та відходи дерево-
обробного виробництва можуть використовуватися не
лише для виробництва паливних брикетів і гранул, а
отримати застосування як сировина для виробництва де-
рев'яних будівельних матеріалів, засіб для мульчуван-
ня грунтів, підстилка для сільськогосподарських тварин,
фільтраційний засіб для біохімічного очищення води від
смолянистих та олійних продуктів [3]. Виходячи з інве-
стиційної привабливості проектів впровадження техно-
логій екологічно чистого виробництва на основі орга-
нічного землеробства, попит на деревні відходи як засіб
для мульчування грунтів та підстилку для сільськогос-
подарських тварин буде лише зростати, що сприятиме
раціоналізації використання деревних відходів лісогос-
подарськими підприємствами і забезпечить вищий
рівень комплексності використання лісоресурсного по-
тенціалу.

Однак найбільший синергетичний ефект від впро-
вадження механізму стимулювання реалізації комплек-
сного підходу у сфері поводження з деревними відхо-
дами буде досягнуто за рахунок виробництва паливних
брикетів та гранул. Такий синергетичний ефект матиме
окремі форми прояву для усіх зацікавлених сторін. Для
постійних лісокористувачів та деревообробників ефект
полягатиме у зменшені обсягів знищення або відведен-
ня на звалище деревних відходів, збільшенні частки
використання деревних відходів для виробництва про-
дукції, диверсифікації виробничо-господарської діяль-
ності. Ефект для територіальної громади полягатиме в
здешевленні енергоносіїв для опалення об'єктів кому-
нальної інфраструктури, посиленні інтеграції сільсько-
го та лісового господарства та створенні додаткових
робочих місць. Ефект для держави проявлятиметься у
зменшені видатків на оплату природного газу та інших
енергоносіїв, які споживаються державними установа-
ми, підвищенні частки енергії, виробленої з відновле-
них джерел, а також збереженні лісового фонду.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Формування економічного механізму комплексно-
го природокористування у Карпатському регіоні має
передбачати спектр методів та інструментів, які забез-
печать диверсифікацію джерел інвестиційного забезпе-
чення природоохоронних, природооблаштувальних та
природоексплуатаційних проектів, що підвищать
дієвість впливу господарського освоєння природно-ре-
сурсного потенціалу на соціально-економічний розви-
ток територіальних громад та упередять природо-
руйнівні та еколого-деструктивні процеси. Застосуван-
ня методів та інструментів економічного механізму ком-
плексного природокористування на загальнодержавно-
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му та муніципальному рівнях має стимулювати приро-
докористувачів використовувати на внутрішньо-фірмо-
вому рівні інструменти екологічного менеджменту, щоб
знижувати питомі витрати природної сировини і забез-
печувати утилізацію природно-ресурсних відходів на
всіх фазах переробно-продуктового ланцюга. Запро-
вадження комплексу інструментів державної підтрим-
ки суб'єктів лісогосподарського та деревообробного
підприємництва, які реалізують проекти утилізації де-
ревних відходів, дасть можливість упередити процеси
нераціонального використання лісосічних відходів та
відходів деревообробки.
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