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У статті обгрунтовується необхідність удосконалення фінансово-економічного регулювання

структурних зрушень у переробних ланках лісового сектору з метою формування інституціо-

нальної платформи для диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення проектів модер-

нізації і реконструкції деревообробного, меблевого, целюлозно-паперового та лісохімічного

виробництва, а також проектів підвищення енергоефективності використання деревних

відходів. Встановлено, що добір важелів та інструментів фінансово-економічного регулюван-

ня структурних зрушень у переробних ланках лісового сектора має спрямовуватися на: 1) вве-

дення додаткових потужностей у переробних підрозділах державних та комунальних лісогос-

подарських підприємств; 2) модернізацію та реконструкцію матеріально-технічної бази дію-

чих деревообробних підприємств та створення нових виробництв; 3) створення сучасних це-

люлозно-паперових та лісохімічних комплексів на основі горизонтальної та вертикальної інтег-

рації; 4) введення в дію потужностей по утилізації деревних відходів на лісогосподарських та

деревообробних підприємствах, а також створення сучасних спеціалізованих виробництв по

виготовленню твердого біопалива на основі переробки лісосічних відходів та відходів дерево-

обробки. Обгрунтовано, що умонтування в спектр інструментів фінансово-економічного регу-

лювання розвитку переробної ланки лісового сектора форм підтримки суб'єктів малого дере-

вообробного підприємництва дасть додатковий синергетичний ефект не лише для розвитку де-

ревообробних сегментів регіональних господарських комплексів, а й для соціально-економіч-

ного піднесення регіонів в цілому. Встановлено, що укладання угод публічно-приватного парт-

нерства між державними та комунальними лісогосподарськими підприємствами (державний і

комунальний партнери) та суб'єктами приватного деревообробного виробництва чи виробни-
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Переробні ланки лісового сектора внаслідок стаг-
наційних процесів у національній економіці зазнали
значних деструктивних впливів, що призвело до згор-
тання обсягів виробництва у деревообробній та меб-
левій промисловості, целюлозно-паперовому та лісохі-
мічному виробництві. Тобто відбулися структурні зру-
шення у переробних ланках вітчизняного лісового сек-
тору, що зменшило потребу у лісосировині і відповід-
ним чином мотивувало державні лісогосподарські
підприємства до експорту необробленої деревини у
країни Європейського Союзу та інші частини світу. Зок-
рема відбулося скорочення обсягів виробництва про-
дукції деревообробного виробництва, в тому числі і
меблевої промисловості, а також лісохімічного та це-
люлозно-паперового виробництва. Спостерігалось та-
кож скорочення обсягів виробництва у деревооброб-
них підрозділах державних та комунальних лісогоспо-
дарських підприємств, що у підсумку призвело до змен-
шення обсягів виробництва дерев'яної продукції з ви-
сокою доданою вартістю. За таких умов потребує удос-
коналення система фінансово-економічного регулюван-
ня діяльності переробних ланок лісового сектора, яка

ками твердого біопалива (приватними партнерами) сприятиме отриманню додаткових інвес-

тиційних ресурсів та створенню нових робочих місць.

The article substantiates the need to improve the financial and economic regulation of structural

changes in the forest sector's processing units in order to form an institutional platform for the

diversification of sources of investment support for projects on the modernization and reconstruction

of woodworking, furniture, pulp and paper and wood chemical industries, as well as projects to

increase the energy efficiency for the use of wood waste. It has been established that the choice of

levers and instruments of financial and economic regulation of structural changes in the forest sector's

processing units should be aimed at: 1) expanding capacities in processing units of state and

municipal forest enterprises; 2) modernization and reconstruction of the material and technical

facilities of existing wood-processing enterprises and establishment of new productions; 3)

establishment of modern pulp and paper and wood chemical complexes on the basis of horizontal

and vertical integration; 4) commissioning capacities for utilization of wood waste at forestry and

wood processing enterprises as well as establishment of modern specialized plants for the production

of solid biofuels based on the processing of forest waste and wood processing waste. It is proved

that the integration into the range of instruments of financial and economic regulation of the

development of the processing sector of the forest sector forms of support for small woodworking

businesses will give an additional synergetic effect not only for the development of woodworking

segments of regional economic complexes, but also for the social and economic growth of the regions

as a whole. It is established that the conclusion of public and private partnership agreements between

the state and municipal forestry enterprises (state and municipal partners) and the subjects of private

woodworking production or producers of solid biofuels (private partners) will contribute to obtaining

additional investment resources and creating new work places.

Ключові слова: фінансово-економічне регулювання, переробна ланка, лісовий сектор, диверсифікація,
целюлозно-паперове виробництво, портфельне інвестування.

Key words: financial and economic regulation, processing unit, forest sector, diversification, pulp and paper
industry, portfolio investment.

стимулюватиме приплив додаткових інвестицій в цей
сектор національної економіки і забезпечить сповіль-
нення негативних тенденцій у деревообробному вироб-
ництві, меблевій, целюлозно-паперовій та лісохімічній
промисловості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Формуванню механізмів та методів прямого та опо-
середкованого впливу держави на розвиток перероб-
них ланок лісового сектора значна увага приділяється
у працях Л. Дейнеко, О. Кушніренко та О. Зарудної (об-
грунтування системи заходів стосовно стимулювання
розвитку деревообробної галузі) [1], А. Дунської та
Т. Панасюк (державне регулювання інноваційних про-
цесів у целюлозно-паперовій галузі) [2], Я. Дяченка (за-
безпечення економічної ефективності лісопромислової
діяльності в умовах ринку) [3], О.Фурдичка та М. Ко-
зоріз (державна підтримка малих форм господарюван-
ня у лісовій та деревообробній промисловості) [4],
О. Кушніренко та О. Зарудної (впровадження ефектив-
них інструментів торгівельної політики для захисту на-
ціонального виробника продукції з деревини та удос-
коналення ринку продукції деревообробної промисло-
вості України) [5], Л. Малюти та Ю. Спиридонової (стра-
тегічне управління інноваційним розвитком лісопромис-
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лового комплексу) [6], О. Мних та Б. Гречин (державне
регулювання торгівлі необробленою деревиною) [7],
Н. Наливайка (обгрунтування методів державного впли-
ву на процеси екологізації діяльності деревообробних
підприємств із застосуванням лізингу) [8], Н. Попадин-
ця (формування інструментарію державного регулюван-
ня ринку продукції целюлозно-паперової промисло-
вості) [9], І. Чичкало-Кондрацької та Г. Мельник (фор-
мування державної політики в частині регулювання ек-
спортної діяльності підприємств деревообробної галузі)
[10], Н. Яворської (розробка інструментарію підвищен-
ня економічної ефективності діяльності державних де-
ревообробних підприємств) [11]. Проте залишаються
недостатньо опрацьованими теоретико-методологічні
підходи до удосконалення фінансово-економічного ре-
гулювання структурних зрушень у переробних ланках
лісового комплексу, що дозволить забезпечити належ-
ну диверсифікацію інвестиційного забезпечення за ра-
хунок приватних іноземних інвестицій, коштів міжнарод-
них фінансово-кредитних організацій та кредитів комер-
ційних банків.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування перспективних на-

прямів удосконалення фінансово-економічного регулю-
вання структурних зрушень у переробних ланках лісо-
вого сектору як інституціональної платформи диверси-
фікації інвестиційного забезпечення з урахуванням на-
явних інституціональних обмежень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Деревообробне виробництво в Україні включає дві
основних складових: 1) деревопереробні підрозділи
державних та комунальних підприємств; 2) спеціалізо-
вані деревообробні підприємства. Деревообробні
підрозділи функціонують не на всіх державних і кому-
нальних лісогосподарських підприємствах. Відсутність
власних переробних підрозділів спонукала лісогоспо-
дарські підприємства експортувати левову частку не-
обробленої деревини на ринки інших країн.

Запровадження мораторію на експорт лісу-кругля-
ка було спрямоване на усунення дефіциту лісосирови-
ни на вітчизняному ринку і надання додаткового імпуль-
су для розвитку вітчизняної деревообробки. Однак вве-
дення інституціональних обмежень на вивезення лісо-

сировини за кордон не супроводжувалося одночасним
збільшенням комплексу інституціональних змін, які за-
безпечили б додаткові вливання інвестиційних ресурсів
у деревопереробний сегмент лісового сектора.

Введення мораторію на експорт необробленої де-
ревини, який був закріплений відповідними норматив-
но-правовими актами, спрямовувалося на надання до-
даткового поштовху розвитку переробної ланки лісо-
вого сектора. Практика перманентного збільшення об-
сягів експорту лісу-кругляка "знекровлювала" вітчизня-
ний ринок лісосировини, що згортало ресурсну базу
розвитку вітчизняної сфери переробки деревини та ви-
робництва готових виробів з деревини. Фактично
здійснювалося виведення доданої вартості за кордон,
що не давало можливості лісозабезпеченим регіонам
повною мірою використати природно-ресурсні факто-
ри соціально-економічного піднесення. Саме у лісоза-
безпечених регіонах введення мораторію на експорт
необробленої деревини мало створити сприятливі пе-
редумови для розвитку переробної ланки лісового сек-
тора і на порядок підвищити рівень капіталізації дере-
вообробного бізнесу.

Нарощення виробництва дерев'яної продукції з ви-
сокою доданою вартістю є вагомим важелем зростан-
ня ВВП та позиціонування деревообробної галузі як
важливого чинника зміцнення національної економіки.
Розглянемо за категоріями види дерев'яної продукції
та тенденції їх виробництва впродовж 2011—2017 років.

Виготовлення плит деревостружкових із деревини,
необроблених чи лише шліфованих у 2011 році стано-
вило 1545 тис. м3, у 2013 році — 1389 тис. м3, у 2015 році —
1269 тис. м3, у 2017 — 1388 тис. м3. Таким чином у
2017 році порівняно з 2011 роком цей показник змен-
шився на 157 тис. м3 або на 11,3% (табл. 1). Виробниц-
тво фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів
шаруватих подібних з деревини інших порід у 2011 році
становило 168 тис. м3, у 2013 році — 175 тис. м3, у 2015 році —
186 тис. м3, а у 2017 році — 180 тис. м3. Тобто у 2017 році
порівняно з 2011 роком цей показник зріс на 12 тис. м3

або на 6,7%.
Виробництво паркету дерев'яного щитового для

мозаїчних підлог у 2011 році становило 184 тис. м, у 2013 —
313 тис. м2, у 2015 — 448 тис. м2, а у 2017 році — 417 тис.
м2. Тобто у 2017 році порівняно з 2011 роком зростання
даного показника склало 233 тис. м2 або 55,9 %. Ви-
робництво вікон, дверей балконних та їх рам, з дереви-

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
абсолютне 
відхилення, 
2017/2011 

відносне 
відхилення, 
2017/2011, 

% 
Плити деревостружкові з 
деревини, необроблені чи лише 
шліфовані, тис. м³  

1545 1433 1389 1313 1269 1304 1388 -157 -11,3 

Фанера клеєна, панелі фанеровані 
та матеріали шаруваті подібні, з 
деревини інших порід, тис. м³ 

168 167 175 191 186 181 180 12 6,7 

Паркет дерев’яний щитовий для 
мозаїчних підлог, тис.м2 

184 371 313 364 448 523 417 233 55,9 

Вікна, двері балконні та їх рами, з 
деревини, тис. шт. 

905 875 1305 1025 1013 875 1096 191 17,4 

Двері та їх коробки та пороги, з 
деревини, тис. шт. 

1105 977 1467 1203 1092 864 957 -148 -15,5 

Таблиця 1. Виробництво дерев'яної продукції з високою доданою вартістю у 2011—2017 рр.

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
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ни у 2011 році становило 905 тис. шт., у 2013 — 1305 тис.
шт., у 2015 — 1013 тис. шт., а у 2017 — 1096 тис. шт.
Тобто загальний приріст даного показника у 2017 році
порівняно з 2011 роком склав 191 тис. шт. або 17,4%.

Виготовлення дверей, їх коробок та порогів, з де-
ревини у 2011 році становило 1105 тис. шт., у 2013 році —
1467 тис. шт., у 2015 році — 1092 тис. шт., а у 2017 році —
957 тис. шт. У 2017 році порівняно з 2011 роком цей по-
казник зменшився на 148 тис. шт. або 15,5%.

Зменшення обсягів деревообробного виробництва
на базі лісогосподарських підприємств відбулося у
зв'язку із зниженням рівня фінансової спроможності да-
них суб'єктів господарювання внаслідок введення мо-
раторію на експорт необробленої деревини, що позба-
вило суб'єктів лісогосподарського підприємництва над-
ійних ринків збуту, де продавалася їх продукція за
рівнем світових цін. Суб'єкти деревообробного підприє-
мництва внаслідок відсутності надійних джерел інвес-
тиційного забезпечення теж знизили обсяги виробниц-
тва окремих видів продукції, що негативним чином
вплинуло на перспективи модернізації та реконструкції
цього сегменту лісового сектора у короткостроковій та
середньостроковій перспективі.

У переробній ланці лісового сектору відбулися
структурні зрушення, які призвели до згортання обсягів
виробництва продукції з високою доданою вартістю, що
негативним чином вплинуло на відтворювальні пропорції
у лісопродуктовому ланцюзі та поглибило інституціо-
нальні деформації у лісовому секторі в цілому. З метою
усунення наявних структурних деструктивів та врахову-
ючи останні тренди в питаннях підвищення енергоефек-
тивності національної економіки, у лісовому секторі
необхідно забезпечити такі структурні зрушення, які
дадуть можливість підвищити ефективність використан-
ня лісосировини та забезпечити нарощення виробницт-
ва конкурентоспроможної деревної продукції з високою
доданою вартістю. Такі структурні зрушення можуть
бути забезпечені за наявності сучасної системи фінан-
сово-економічного регулювання, яка оперуватиме ком-
плексом стимулюючих та спонукальних інструментів та
важелів, які каталізують реалізацію проектів, пов'яза-
них з модернізацією і реконструкцією техніко-техноло-
гічної бази деревообробного, лісохімічного та целюлоз-
но-паперового виробництва.

Виходячи з наявної ресурсної бази, перспектив
оновлення індустрії переробки деревини, а також пріо-
ритетів використання вторинної лісосировини для ви-
робництва паливних енергетичних ресурсів, необхідно
стимулювати наступні структурні зрушення: 1) введен-
ня додаткових потужностей у переробних підрозділах
державних та комунальних лісогосподарських підпри-
ємств; 2) модернізація та реконструкція матеріально-
технічної бази діючих деревообробних підприємств та
створення нових виробництв; 3) створення сучасних це-
люлозно-паперових та лісохімічних комплексів на ос-
нові горизонтальної та вертикальної інтеграції; 4) вве-
дення в дію потужностей по утилізації деревних відходів
на лісогосподарських та деревообробних підприєм-
ствах, а також створення сучасних спеціалізованих ви-
робництв по виготовленню твердого біопалива на ос-
нові переробки лісосічних відходів та відходів дерево-
обробки (рис. 1).

Перераховані складові переробної ланки лісового
сектору потребують подальших структурних зрушень у
напрямі введення нових потужностей по переробці де-
ревини та виробництву продукції з високою доданою
вартістю. Недостатній рівень концентрації інвестицій у
переробній ланці лісового сектора не дозволить приско-
рити такі зрушення, тому необхідною є розробка сучас-
ної системи фінансово-економічного регулювання пе-
ретворень структури деревопереробного виробництва.
Така система фінансово-економічного регулювання
структурних зрушень у переробних ланках лісового сек-
тору має передбачати інституціоналізацію нових форм
і методів кредитного забезпечення, впровадження по-
даткових, митних та кредитних преференцій, забезпе-
чення цільового бюджетного фінансування, залучення
фінансових ресурсів на основі публічно-приватного
партнерства, деверсифікації каналів руху іноземних
інвестицій та інституціонального забезпечення порт-
фельного інвестування.

Інституціоналізація нових форм і методів кредитно-
го забезпечення потрібна для усіх без винятку складо-
вих переробної ланки лісового сектору (переробних
підрозділів державних і комунальних лісогосподарсь-
ких підприємств, суб'єктів деревообробного підприєм-
ництва, целюлозно-паперових та лісохімічних вироб-
ництв, виробництв по виготовленню твердого біологіч-
ного палива з лісосічних відходів та відходів деревооб-
робного виробництва).

Також всі перераховані вище складові переробної
ланки потребують надання податкових, митних та кре-
дитних преференцій для імпорту високотехнологічного
обладнання, модернізації і реконструкції діючих вироб-
ництв, формування логістично-складських центрів та
впровадження технологій по поглибленій переробці
деревини та мінімізації відходів лісогосподарського та
деревообробного виробництва.

Умонтування в спектр інструментів фінансово-еко-
номічного регулювання розвитку переробної ланки лісо-
вого сектора форм підтримки суб'єктів малого дерево-
обробного підприємництва дасть додатковий синерге-
тичний ефект не лише для розвитку деревообробного
сегмента регіонального господарського комплексу, а й
для соціально-економічного піднесення регіону в ціло-
му.

Нарощення обсягів залучення капітальних інвес-
тицій та прямих іноземних інвестицій в переробну лан-
ку лісового сектора лісозабезпечених регіонів потребує
удосконалення інструментарію фінансово-економічно-
го регулювання процесу відтворення у переробно-про-
дуктовому ланцюзі лісової галузі. В першу чергу, до-
цільним є формування фінансово-кредитної установи,
яка спеціалізуватиметься на кредитуванні проектів мо-
дернізації основного капіталу переробної ланки лісо-
вого сектора та впровадженні сучасних технологій по-
глибленої переробки деревини, в першу чергу низько-
сортної. Така фінансово-кредитна установа має ство-
рюватися як за участю капіталу інституціональних
суб'єктів деревообробного підприємництва, так і за уча-
стю транснаціонального капіталу, що сприятиме приско-
ренню залучення грошових потоків у різні фази пере-
робно-продуктового ланцюга лісової галузі та забезпе-
чуватиме необхідну кооперацію між виробниками де-
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ревини та підприємствами, які здійснюють виробницт-
во виробів з деревини.

Цільове бюджетне фінансування як важлива скла-
дова фінансово-економічного регулювання структурних
зрушень у переробній ланці лісового сектору здійсню-
ватиметься для державних лісогосподарських під-
приємств як у частині модернізації і реконструкції пере-
робних підрозділів, що функціонують на їх базі, так і в
частині утилізації лісосічних відходів та відходів дере-
вообробного виробництва.

В умовах необхідності мінімізації матеріальних ви-
трат на виробництво продукції і тим самим отримання
цінових переваг над своїми конкурентами, система
фінансово-економічного регулювання розвитку пере-
робної ланки лісового сектора має охоплювати грошо-
ву компенсацію суб'єктам деревообробного підприєм-
ництва, які забезпечують залучення у відтворювальний
процес вторинної лісосировини, кускових відходів,
стружки та тирси, що виступають складовими виробниц-
тва дерев'яних будівельних матеріалів та паливних де-
ревних ресурсів. Потрібним є використання інструментів
фіскального стимулювання підвищення ефективності
використання деревини через зниження безповоротних
втрат, а також підвищення ступеня використання пово-
ротних відходів. Зараз у деревообробній промисловості
вже сформувалися передумови для зниження втрат си-
ровини шляхом більш повного включення деревних
відходів у промислову переробку.

Одним з основних пріоритетів фінансово-економі-
чного регулювання структурних зрушень у переробних
ланках лісового сектору є залучення фінансових ре-
сурсів у деревопереробні виробництва на основі угод
публічно-приватного партнерства. Укладання таких угод
між державними та комунальними лісогосподарськими
підприємствами (державний і комунальний партнери) та
суб'єктами приватного деревообробного виробництва
чи виробниками твердого біопалива (приватними парт-
нерами) дасть можливість державним і комунальним
партнерам отримувати додаткові інвестиційні ресурси,
створювати нові робочі місця та отримувати додаткові
доходи для реалізації проектів соціально-економічно-
го розвитку, для приватних партнерів — забезпечити
надійні джерела постачання лісосировини.

Враховуючи інтернаціоналізацію міжнародної при-
родоохоронної діяльності та природно-ресурсних
відносин вагомого значення в контексті фінансово-еко-
номічного регулювання структурних зрушень у перероб-
них ланках лісового сектору набуває диверсифікація
каналів руху іноземних інвестицій.

Тому фінансово-економічні регулятори мають за-
безпечувати залучення у переробну ланку лісового сек-
тора інвестиційних ресурсів міжнародних фінансово-
кредитних організацій, урядів іноземних держав та
приватних підприємницьких структур. Пріоритет має
надаватися приватним інвесторам, у тому числі і через
інституціональні форми взаємодії з вітчизняними суб-
'єктами деревопереробного підприємництва, що поряд
із залученням фінансових ресурсів прискорить пере-
дачу світового іноземного досвіду та новітніх техно-
логій. Незважаючи на те, що в Україні ще з початку
90-их років минулого століття було сформовано базові
інституціональні засади для розвитку фондового рин-

ку, значна кількість галузей національного господар-
ства так і не спромоглася вийти з борговими та дольо-
вими цінними паперами на первинний та вторинний
ринок цінних паперів. Це повною мірою стосується
лісогосподарських та деревообробних виробництв у
зв'язку з їх неможливістю випускати боргові та доль-
ові цінні папери і залучати через їх розміщення на фон-
довому ринку фінансові ресурси, необхідні для модер-
нізації, реконструкції та технічного переоснащення
основного капіталу.

Активізація інвестиційного процесу у переробній
ланці лісового сектора є можливою за умови удоскона-
лення системи фінансово-економічного регулювання,
яка охоплюватиме комплекс інструментів, які давати-
муть можливість отримувати кредитні ресурси для реа-
лізації проектів модернізації матеріально-технічної бази
лісопереробних виробництв за прийнятними процентни-
ми ставками, стимулюватимуть процеси комплексного
використання лісосировини та впровадження технологій
поглибленої переробки деревини з метою максимізації
виробництва продукції з високою доданою вартістю, а
також підвищуватимуть зацікавленість органів держав-
ної і місцевої влади у нарощенні потенціалу індустрії
переробки деревини на основі реалізації угод публіч-
но-приватного партнерства.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Відсутність сучасного інструментарію фінансово-
економічного регулювання розвитку переробних ланок
лісового сектору лісозабезпечених регіонів, який перед-
бачав би достатній набір фіскальних та фінансово-кре-
дитних преференцій суб'єктам підприємницької діяль-
ності, які реалізують проекти переробки деревини, не
дозволяє використати значні можливості та резерви для
збільшення обсягів виробництва деревообробної про-
дукції з високою доданою вартістю.

Особливо ускладненою є ситуація з формуванням
інституціонального підгрунтя системи стимулювання
інвестицій у переробну ланку лісового сектору як краї-
ни в цілому, так і окремих регіонів зокрема. З огляду на
сказане, актуалізувалася проблема розробки сучасних
теоретико-методологічних підходів до формування си-
стеми фінансово-економічного регулювання розвитку
переробних ланок лісового сектору з метою активізації
процесу залучення інвестицій у деревообробну, целю-
лозно-паперову та лісохімічну промисловість, а також
у виробництво біопалива на основі лісосічних відходів
та відходів деревообробки.

Формування сучасного інструментарію фінансово-
економічного регулювання розвитку переробних ланок
лісового сектору має охоплювати широкий спектр ва-
желів та інструментів, які одночасно стимулюватимуть
процеси поглибленої переробки деревини і спонукати-
муть суб'єктів деревообробного підприємництва макси-
мальною мірою використовувати наявні резерви еко-
номії лісосировини.
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