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У статті обгрунтовуються еколого�економічні пріоритети інвестиційно�інноваційного забез�
печення виробництва паливних деревних продуктів як важливої передумови зміцнення конку�
рентоспроможності лісового сектора та енергетичної самодостатності територіальних громад.
Встановлено, що введення нових енергетичних індикаторів у Європейському Союзі, які перед�
бачають збільшення частки виробництва енергії з відновних джерел, підвищує інвестиційну при�
вабливість індустрії виробництва паливних деревних продуктів і створює передумови для ефек�
тивної утилізації лісосічних відходів та відходів деревообробного виробництва. Дослідження
показали, що державні лісогосподарські підприємства активно використовують дрова паливні
для задоволення власних енергетичних потреб у зв'язку з перманентним подорожчанням тра�
диційних видів палив. Виявлено, що у 2008—2018 роках має місце висхідний тренд у динаміці
вартості та обсягів експорту паливної деревини, що має виступати передумовою для перегля�
ду пріоритетів державної фінансової підтримки суб'єктів лісогосподарського та деревооброб�
ного підприємництва в частині розвитку паливно�енергетичного сегмента лісового сектора.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Перманентне подорожчання традиційних викопних

видів мінерального палива та необхідність забезпечен�

ня прийнятного рівня конкурентоспроможності націо�

Встановлено, що об'єктами надання державної фінансової підтримки має виступати діяльність,
яка пов'язана з утилізацією деревних відходів лісогосподарських та деревообробних вироб�
ництв; комплексним використання лісосировинного потенціалу, зокрема використанням не�
ліквідної складової; впровадженням проектів налагодження переробки деревних відходів як
на базі лісогосподарських та деревообробних виробництв, так і шляхом створення спеціалізо�
ваних виробництв, зокрема пелетних заводів; придбанням стаціонарних щепобійних машин,
які розміщуються в місцях найбільшої концентрації відходів деревообробного виробництва.
Доведено, що інвестиційно�інноваційне забезпечення енергоефективності використання де�
ревних відходів має передбачати залучення фінансових ресурсів місцевого самоврядування,
інституціональних інвесторів, приватних іноземних інвестицій, інвестицій міжнародних фінан�
сово�кредитних установ та урядів інших країн. Встановлено, що сучасна модель інвестиційно�
інноваційного забезпечення виробництва паливних деревних ресурсів дасть можливість отри�
мати відповідний економіко�енергетичний та екологічний ефекти, які полягатимуть у здешев�
ленні енергоносіїв для територіальних громад та домогосподарств, а також у створенні умов
для нарощення потенціалу біорізноманіття лісів.

The article substantiates the ecological and economic priorities of investment and innovation
support for the production of fuel wood products as an important prerequisite for strengthening the
competitiveness of the forest sector and energy self�sufficiency of territorial communities. It is
established that the introduction of new energy indicators in the European Union, which provide for
an increase in the share of energy production from renewable sources, increases the investment
attractiveness of the industry of production of fuel wood products and creates prerequisites for the
effective disposal of logging waste and waste of woodworking production. Studies have shown that
state forestry enterprises actively use fuel firewood to meet their own energy needs due to the
permanent rise in the cost of traditional fuels.

It is revealed that in 2008—2018 there is an upward trend in the dynamics of the cost and volume
of exports of fuel wood, which should be a prerequisite for reviewing the priorities of the state financial
support of forestry and woodworking businesses in terms of the development of the fuel and energy
segment of the forest sector. It is established that the objects of state financial support should be
activities related to the utilization of wood waste of forestry and woodworking industries; integrated
use of timber resources potential, in particular the use of non�liquid component; implementation
projects establish the processing of waste wood on the basis of forestry and woodworking industries,
and by creating specialized production of pellet plants; the purchase of a stationary chipping machine,
which are placed in the largest concentration of wood processing waste. It is proved that the
investment and innovation provision of energy efficiency of wood waste should involve the involvement
of financial resources of local governments, institutional investors, private foreign investments,
investments of international financial and credit institutions and governments of other countries. It
is established that the modern model of investment and innovation support for the production of fuel
wood resources will make it possible to obtain the appropriate economic, energy and environmental
effects, which will consist in reducing the cost of energy for territorial communities and households,
as well as in creating conditions for capacity�building and biodiversity of forests.

Ключові слова: інвестиційно�інноваційне забезпечення, паливні деревні продукти, утилізація, інститу�

ціональні інвестори, експорт, конкурентоспроможність.

Key words: investment and innovation support, wood fuel products, recycling, institutional investors, exports,

competitiveness.

нальної економіки вимагають диверсифікації джерел за�

безпечення енергетичних потреб промислового секто�

ра та домогосподарств. Значні резерви стосовно наро�

щення обсягів виробництва паливних продуктів містять�

ся у сфері лісогосподарського та деревообробного ви�

робництва, де утворюється значна маса деревних

відходів. Результативне використання деревної маси у
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виробництві паливно�енергетичних продуктів напряму

пов'язане з розбудовою відповідної індустрії. Сформо�

вана на даний час виробничо�технічна база виробницт�

ва деревних енергетичних продуктів не оперує достат�

німи потужностями для використання наявних резервів

нарощення паливно�енергетичного потенціалу деревної

маси, а також у переважній більшості її об'єкти відзна�

чаються невисоким техніко�технологічним рівнем ви�

робництва. Визріла необхідність теоретико�методоло�

гічного обгрунтування здійснення інноваційно�техноло�

гічної модернізації індустрії виробництва деревних

енергетичних продуктів на основі впровадження інно�

ваційних форм та методів використання паливно�енер�

гетичного потенціалу лісового сектора за наявності

відповідного інституціонального забезпечення, яке

сприятиме залученню як внутрішніх, так і зовнішніх

джерел інвестування проектів введення додаткових по�

тужностей по переробці деревних ресурсів в енергетич�

них цілях. Особливої ваги набуває обгрунтування пріо�

ритетів інвестиційно�інноваційного забезпечення вироб�

ництва паливних деревних продуктів та диверсифікація

інструментів та форм державної підтримки цього сег�

мента деревообробного виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Введення нових енергетичних індикаторів в Євро�

пейському Союзі змусило країни старого континенту

збільшувати обсяги виробництва енергетичних про�

дуктів з відновних джерел. Саме виходячи з даного трен�

ду в енергетичному забезпеченні потреб національної

економіки, активізувалися дослідження, пов'язані з роз�

робкою конкретних шляхів розбудови вітчизняної

індустрії виробництва паливних енергетичних продуктів

на інноваційній основі.

М. Мироненко та О. Польова стверджують, що спа�

лювання деревини для виробництва тепла є основним

процесом, застосовуваним у світовій біоенергетиці; вод�

ночас постійно ведуться роботи щодо його удоскона�

лення і зниження викидів. Залежно від розміру можна

виділити кілька систем. У невеликих опалювальних си�

стемах для домогосподарств, як правило, використову�

ються дрова. У середніх системах доцільно спалювати

деревну тріску в гратчастих бойлерах. У великих бой�

лерах можна спалювати широкий спектр палив, вклю�

чаючи деревні відходи і некондиційне паливо [5]. Знач�

ною мірою така диференціація використання окремих

видів паливних деревних продуктів може використову�

ватися і в Україні, виходячи з фінансових можливостей

вітчизняних домогосподарств та суб'єктів виробничо�

господарської діяльності. Також диференціація видів

деревних енергетичних продуктів для різних сегментів

національного господарства має виступати чи не основ�

ними детермінуючим чинником під час вибору пріори�

тетів розбудови вітчизняної індустрії переробки дере�

вини та відходів деревини в енергетичних цілях.

Л. Максимів, В. Климович та Л. Загвойська, гово�

рячи про екологічні переваги деревини як джерела

енергії, водночас стверджують, що попри те, що дере�

вина не містить шкідливих речовин, вона може нега�

тивно впливати на довкілля. Це відбувається тоді, коли

значні обсяги неперероблених деревних відходів, роз�

міщені на значних територіях, починають розкладатись

і виділяти у повітря метан. Перероблення деревних

відходів дасть змогу вирішити низку проблем, зокре�

ма: поліпшити санітарний стан лісів, забезпечити на�

селення недорогими енергоносіями, зменшити обсяги

викидів шкідливих речовин у довкілля [4]. Тобто вчені

як один з варіантів утилізації деревних відходів, а та�

кож уникнення негативного впливу на довкілля в разі

їх розкладу, розглядають їх використання в енергетич�

них цілях.

Деревна біомаса, на думку Т. Бондаренко та М. Трен�

чанського, це — економічно, енергетично та екологіч�

но ефективне біопаливо зі значним потенціалом вико�

ристання у виробництві теплової та електричної енергії.

Запровадження біоенергетичних проектів у рамках

Кіотського протоколу дає можливість для зменшення

викидів парникових газів. Деревна біомаса для енерге�

тичного використання складається зі сировини, що не

потрапляє в основну продукцію: дров, лісосічних

відходів та відходів деревообробної промисловості.

Також це може бути деревина з пошкоджених стихією

чи біологічно порушених лісів. Наразі деревну біомасу

в Україні застосовують, зазвичай, для виробництва теп�

ла спалюванням у традиційних пічках — близько 74%

загального обсягу [1]. Враховуючи, що в Україні в сис�

темі Державного агентства лісових ресурсів України

функціонує більше 300 лісогосподарських підприємств,

які продукують деревні відходи як у лісогосподарсько�

му, так і в деревообробному сегменті, має місце знач�

ний потенціал для нарощення обсягів виробництва па�

ливних деревних продуктів, особливо у багатолісних

регіонах.

Водночас Ю. Дубневич наголошує на негативних

властивостях природної лісової біомаси: низькій енер�

гетичній щільності біомаси; високій вологості і витра�

тах енергії на пароутворення під час спалювання; не�

однорідності форм лісової біомаси, що ускладнює ме�

ханізацію і автоматизацію заготовки й спалювання цьо�

го палива [3]. Такі негативні властивості вимагають до�

даткових затрат, що знижує прибутковість проектів ви�

користання деревної маси у паливно�енергетичному

обороті. Забезпечення прийнятного рівня ефективності

потребує застосування інструментів прямої та непрямої

державної фінансової допомоги. Також особливої гос�

троти набула в останні роки проблема вивезення палив�

ної деревини, особливо дров паливних, з України у зв'яз�

ку із ефективним стимулюванням у розвинених країнах

виробництва енергетичних продуктів з відновних дже�

рел. Це з однієї сторони позбавляє українських спожи�

вачів відносно дешевшого порівняно з викопними вуг�

леводнями джерела енергії, а з іншої — стимулює

екстенсивний шлях розвитку індустрії виробництва па�

ливних деревних продуктів.

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілями статті є обгрунтування пріоритетів інвести�

ційно�інноваційного забезпечення виробництва палив�

них деревних продуктів та диверсифікація інструментів

і форм державної фінансової підтримки даного сегмен�

та деревообробного виробництва з врахуванням екзо�

генних та ендогенних чинників формування ринку

енергії з відновних джерел.
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Загалом деревна маса, особливо для лісозабезпе�

чених адміністративних районів та територіальних гро�

мад, в умовах орієнтації на збільшення відновної скла�

дової у виробництві енергії виступає вагомим чинни�

ком підвищення енергетичної самодостатності терито�

ріальних та локальних утворень. Її складовими, які

можуть бути використані для виробництва паливно�

енергетичних ресурсів, є деревні відходи (лісосічні

відходи та відходи деревообробки), некондиційна

(низькосортна) деревина, вживана деревина, біоенер�

гетичні культури та відходи сільськогосподарського

виробництва, які можуть бути використані у вироб�

ництві паливних енергетичних ресурсів на основі ув'я�

зування з деревною сировиною. Але залучення пере�

рахованих складових деревної маси у господарський

обіг для виробництва паливно�енергетичних деревних

ресурсів стане можливим за умови належного інвес�

тиційно�інноваційного забезпечення, що дасть мож�

ливість збільшити не лише енергетичний потенціал

лісового сектора, а забезпечити зростання його кон�

курентоспроможності в цілому.

В теперішніх умовах, внаслідок відсутності необхі�

дних інвестиційних передумов для налагодження пере�

робки максимально можливого обсягу неліквідної де�

ревини, значний обсяг неліквіду крони та порубкових

решток спалюється в місцях проведення суцільних та ви�

біркових рубок, що супроводжується збільшенням ви�

кидів вуглекислого газу в атмосферне повітря та ство�

ренням дискомфорту для фауністичних ресурсів. У ре�

зультаті мають місце негативні екологічні екстерналії, а

постійні лісокористувачі втрачають потенційно можливі

прибутки у зв'язку з тим, що неліквідна деревина вико�

ристовується нераціонально.

Підвищення енергоефективності використання де�

ревних відходів напряму пов'язане із диверсифікацією

форм, джерел та методів інвестиційно�інноваційного

забезпечення. Враховуючи важливість деревних від�

ходів для підвищення енергетичної самодостатності

країни загалом та окремих регіонів, передусім лісо�

забезпечених, магістральним елементом системи інве�

стиційно�інноваційного забезпечення розвитку біоенер�

гетичного сегмента лісового сектора має бути держав�

на фінансова підтримка суб'єктів лісогосподарського та

деревообробного підприємництва, які здійснюють збір,

заготівлю та переробку деревної біомаси для виробниц�

тва деревних енергетичних продуктів (рис. 3).

Об'єктами надання державної фінансової підтрим�

ки має виступати діяльність, яка пов'язана:

1) з утилізацією деревних відходів лісогосподарсь�

ких та деревообробних виробництв;

2) комплексним використання лісосировинного по�

тенціалу, зокрема щодо використання неліквідної скла�

дової, з метою задоволення енергетичних потреб по�

стійних лісокористувачів, об'єктів публічної соціальної

інфраструктури та домогосподарств;

3) з впровадженням проектів налагодження пере�

робки деревних відходів як на базі лісогосподарських

та деревообробних виробництв, так і шляхом створен�

ня спеціалізованих виробництв, зокрема пелетних за�

водів;

4) з придбанням стаціонарних щепобійних машин,

які розміщуються в місцях найбільшої концентрації

відходів деревообробного виробництва.

Інструменти державної фінансової підтримки мають

охоплювати всі фази біоенергетичного ланцюга лісово�

го сектора, щоб закласти необхідні стимули для лісо�

користувачів та деревообробників максимальною

мірою залучати деревні відходи у відтворювальний про�

цес і усувати практику спалювання лісосічних відходів

на місцях суцільних та вибіркових рубок, зменшивши

таким чином викиди вуглекислого газу в атмосферне

повітря, що відповідає базовим положенням Нової

кліматичної угоди та 17 Цілям сталого розвитку, затвер�

джених ООН.
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Рис. 2. Вартість та обсяг українського експорту паливної деревини
Джерело: розраховано за даними Державного агентства лісових ресурсів України.
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Державна фінансова підтримка проектів підвищен�

ня енергоефективності використання деревних відходів

має охоплювати як прямі, так і непрямі методи. Прямі

методи мають включати фінансову компенсацію суб'єк�

там лісогосподарського підприємництва у зв'язку із

збитковим характером діяльності поводження з дерев�

ними відходами.

Непрямі методи повинні включати комплекс фінан�

сових преференцій, який передбачає встановлення

пільгових ставок імпортних мит на ввезення високотех�

нологічного обладнання, необхідного для заготівлі і

переробки деревної біомаси в енергетичних цілях.

Інституціоналізація методів та інструментів держав�

ної фінансової підтримки постійних лісокористувачів та

деревообробників забезпечить поштовх щодо пере�

орієнтації діяльності, яка передбачає відмову від меха�

нічного спалювання лісосічних відходів в місцях прове�

дення рубок і перехід до організованого використання

даної складової лісової біомаси для виробництва енер�

гетичних продуктів. Надання державної фінансової

підтримки забезпечить підвищення інвестиційної при�

вабливості виробництва паливних гранул і брикетів, що

стимулюватиме залучення інших джерел інвестиційно�

інноваційного забезпечення енергоефективності вико�

ристання деревних відходів та диверсифікує виробни�

чо�господарську діяльність і підвищить рівень конкурен�

тоспроможності лісового сектора загалом.

Це також стимулюватиме місцеве самоврядування,

яке представляє інтереси територіальних громад, спів�

фінансувати проекти використання деревних відходів в

енергетичних цілях. Основним стимулом для місцевої

влади виступає можливість отримання дешевшого, ніж

мінеральне палива, що дозволить знизити сукупні зат�

рати для задоволення енергетичних потреб суб'єктів

публічної соціальної інфраструктури та домогоспо�

дарств. Особливо перспективним варіантом розгля�

дається співфінансування такого роду проектів об'єдна�

ними територіальними громадами, які отримують цільо�

ву субвенцію на розвиток інфраструктури.

Фінансові ресурси місцевого самоврядування мо�

жуть залучатися до співфінансування проектів розбу�

дови індустрії виробництва енергетичних продуктів на

основі використання деревної біомаси через механізм

дії угод публічно�приватного партнерства.

Такого типу угоди дадуть можливість консолідува�

ти фінансовий та адміністративний потенціал місцевого

самоврядування, виробничо�технічні можливості по�

стійних лісокористувачів та спеціалізованих виробництв

і сформувати замкнений цикл відтворення біоенергетич�

ного потенціалу відповідного територіального чи ло�

кального утворення. Виходячи з того, що основні лісо�

забезпечені регіони (Карпатський та Поліський) знахо�

дяться у прикордонних регіонах, високою є ймовірність

залучення фінансових ресурсів у рамках реалізації

проектів транскордонного співробітництва, зокрема

грантових коштів у межах програм збереження та

відтворення місцевої природної спадщини.

Інституціоналізація державної фінансової підтрим�

ки та залучення фінансових ресурсів місцевого само�

врядування в реалізацію проектів використання дерев�

ної біомаси для енергетичних потреб сформує необхідні

передумови для залучення в цей сегмент лісового сек�

тора фінансових ресурсів інституціональних інвесторів,

приватних іноземних інвестицій та інвестицій міжнарод�

них фінансово�кредитних організацій та урядів інших

країн.

Підвищення інвестиційної привабливості проектів

виробництва деревного палива також забезпечувати�

меться необхідністю дотримання нових енергетичних

індикаторів, які передбачають підвищення частки від�

новних джерел в сукупному енергетичному балансі.

Вагомим джерелом у середньостроковій перспективі

варто також розглядати залучені та позикові кошти

суб'єктів лісогосподарського та деревообробного ви�

робництва, які будуть отримані через створення відпо�

відних умов для повноцінного функціонування суб'єктів

лісогосподарського підприємництва на фінансовому

ринку, зокрема на ринку позикового капіталу та ринку

цінних паперів. Збільшення обсягів залучених лісогос�

подарськими підприємствами фінансових ресурсів на

ринку позикового капіталу залежить від інституціона�

лізації сучасних форм іпотечно�заставних відносин. Ак�

тивізація діяльності постійних лісокористувачів та

суб'єктів деревообробного підприємництва на ринку

цінних паперів стане можливою в разі узаконення емісії

цими суб'єктами господарювання облігацій.

Тобто диверсифікація джерел інвестиційно�іннова�

ційного забезпечення виробництва паливних деревних

відходів за рахунок надання державної фінансової до�

помоги, залучення фінансових ресурсів місцевого са�

моврядування, фінансових ресурсів іноземних інвес�

торів, збільшення обсягів залучення власних, залучених

та позикових коштів суб'єктів лісогосподарського та

деревообробного виробництва дозволить отримати

відповідний економіко�енергетичний та екологічний

ефект. Економіко�енергетичний ефект полягатиме в

зменшенні залежності сільських поселень від викопних

вуглеводнів, скороченні непродуктивних втрат лісоси�

ровини, підвищенні рівня комплексності використання

лісоресурсного потенціалу, скороченні розосередже�

ності виробництва паливних деревних ресурсів, дивер�

сифікації діяльності постійних лісокористувачів та

суб'єктів деревообробного виробництва. Екологічний

ефект полягає в зменшенні обсягів спалення лісосічних

відходів у місцях здійснення рубок, скороченні обсягів

емісії вуглекислого газу, зменшенні ареалу поширення

лісових шкідників та захворювань лісових насаджень,

покращенні умов для відтворення лісового біорізнома�

ніття.

Потребує розробки "дорожня карта" стосовно за�

лучення інвестицій в придбання групою державних лісо�

господарських підприємств, або ж окремими підприєм�

ствами сучасних пересувних щепобійних машин, які доз�

воляли б виробляти щепу на основі неліквідної дереви�

ни та порубкових решток і формувати таким чином ре�

сурсну базу для виробництва паливних гранул та бри�

кетів. Іншим варіантом є придбання стаціонарних ще�

побійних машин, які розміщуються в місцях найбільшої

концентрації відходів деревообробного виробництва

(територія переробних підрозділів державних лісогос�

подарських підприємств), але це вимагає більших фінан�

сових затрат у зв'язку із доставкою неліквідної дереви�

ни та порубкових решток. Тобто пересувні щепобійні

машини є більш доцільними для лісогосподарських
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підприємств, у яких є незначною матеріально�технічна

база лісопереробки, а стаціонарні для лісгоспів з роз�

виненою лісопереробкою, або ж для суб'єктів дерево�

обробного підприємництва.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У зв'язку з перманентним подорожчанням тради�

ційних видів мінеральних палив підвищується роль па�

ливних деревних ресурсів в енергетичному забезпеченні

потреб домогосподарств та суб'єктів господарської

діяльності. Державні лісогосподарські підприємства

активно використовують як джерело енергії дрова па�

ливні у зв'язку завищеним рівнем цін на світлі нафто�

продукти, електроенергію та природний газ. Водночас

Україна також активно експортує паливну деревину, що

зумовлено підвищеним попитом на паливні деревні про�

дукти в країнах, де стимулюється використання віднов�

ної складової в енергетичному балансі. З огляду на знач�

ний лісоресурсний потенціал Україна має всі можливості

для того, щоб нарощувати обсяги виробництва палив�

них енергетичних продуктів на основі поглибленої пе�

реробки деревних відходів та некондиційної деревини,

що дасть змогу виробляти і експортувати паливну де�

ревну продукцію з високою доданою вартістю.

Але виробництво конкурентоспроможної на світо�

вому ринку паливної деревної продукції потребує відпо�

відного інвестиційно�інноваційного забезпечення її ви�

готовлення. Сьогодні актуалізувались проблеми інвес�

тиційного забезпечення утилізації деревних відходів,

реалізації проектів по енергоефективному використан�

ню неліквідної деревини, будівництву пелетних заводів

для того, щоб поступово усувати практику нераціональ�

ного використання неліквідної складової лісоресурсно�

го потенціалу, пересортиці заготовленої деревини. Тому

формування інвестиційної стратегії реалізації проектів

по енергоефективності, які передбачають виробництво

паливних деревних ресурсів з деревних відходів, має

отримати належне інституціональне супроводження як

на рівні центральних органів законодавчої та виконав�

чої влади, так і на рівні обласних управлінь лісового і

мисливського господарства.

Каталізатором нарощення потужностей виробниц�

тва паливних деревних ресурсів на основі утилізації лісо�

січних відходів та відходів деревообробного виробниц�

тва мають стати інвестиційні ініціативи органів управ�

ління лісовим і мисливським господарством та держав�

них лісогосподарських підприємств в частині придбан�

ня щепобійних машин та будівництва пелетних заводів.

Залучення інвестицій у перераховані проекти буде за�

безпечуватися через надання державних гарантій, спро�

щення укладання лізингових угод та надання фінансо�

вих преференцій у формі відміни ввізного мита на су�

часне високотехнологічне деревообробне обладнання.
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