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

На переважній більшості державних лісогосподарсь�

ких підприємств спостерігається високий рівень фізично�

го спрацювання та морального старіння основних засобів

як у лісовому господарстві, так і у переробних підрозді�

лах. Така ситуація зумовлена тим, що бюджетне фінансу�

вання спрямовується в основному на лісовідновлення, а

фінансування капітальних видатків залежить від рівня

ефективності госпрозрахункової діяльності постійних лісо�
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INVESTMENT PROCESSES IN FORESTRY MANAGEMENT: REGIONAL PECULIARITIES

У статті обгрунтовується доцільність активізації інвестиційних процесів у лісовому госпо�

дарстві з огляду на існуючий дефіцит бюджетного фінансування та наявні інституціональні об�

меження щодо диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення. Аналізуються основні тен�

денції фінансування капітальних видатків у придбання виробничого обладнання, автомобілів,

приладів, машин, механізмів на державних лісогосподарських підприємствах Черкаського об�

ласного управління лісового та мисливського господарства. Запропоновано перспективні на�

прями активізації інвестиційної діяльності державних лісогосподарських підприємств із вра�

хуванням політики регулювання ринків необробленої деревини та рівня доступності кредитних

ресурсів фінансово�банківських установ.

The article substantiates the expediency to activate investment processes in forestry management

in view of an existing budgetary funding gap and present institutional restrictions as to the

diversification of investment provision sources. The main trends of funding capital disbursements

for the purchase of production facilities, automobiles, equipment, machines and mechanisms at state

forestry enterprises of Cherkasy Forestry and Hunting Department have been analysed. Future�

leaning directions of activation of the investment activities of state forestry enterprises with due

regard to the policy of unprocessed timber market regulation and the availability of banking and

financial institutions credit resources have been suggested.
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користувачів. Економічна криза 2008 року, яка стала на�

слідком світової фінансової кризи, негативним чином впли�

нула і на інвестиційну активність державних лісогоспо�

дарських підприємств, оскільки значно звузилася ділова

активність у суміжних сегментах діяльності, які виступали

споживачами лісогосподарської продукції.

Необхідно зазначити, що одним з вагомих джерел

збільшення прибуткових надходжень виступав експорт

лісогосподарської продукції, в тому числі необробленої

деревини. Введення мораторію на експорт необробленої

деревини у короткостроковій та середньостроковій перс�

пективі може позбавити державні лісогосподарські
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підприємства частини прибуткових надходжень, що змен�

шить величину реінвестованого прибутку в оновлення лісо�

господарського та деревообробного обладнання. Значною

мірою інвестиційна спроможність лісогосподарських

підприємств визначається рівнем лісистості і відповідно

наявною породно�віковою структурою, які значно різнять�

ся в розрізі регіонів України. Тому активізація інвестицій�

них процесів у лісовому господарстві має враховувати ре�

гіональні особливості лісозабезпеченості та розвитку лісо�

господарської інфраструктури.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальні проблеми активізації інвестиційних процесів

у лісовому господарстві, зокрема визначення регіональних

пріоритетів інвестування лісогосподарських та лісоохорон�

них проектів, а також проектів модернізації деревооброб�

ного обладнання розглядаються у працях Н. Василик, В.

Голяна, Т. Данько, Г. Ільницької�Гикавчук, В. Полюги, М.

Римара, І. Синякевича, О. Шубалого та багатьох інших [1—

3; 6—8], але увага в основному зосереджується на

внутрішніх джерелах інвестування та на традиційних ме�

тодах інвестиційного забезпечення, які передбачені дер�

жавними програмами.

При виборі пріоритетів активізації інвестиційних про�

цесів у лісовому господарстві, на думку В. Полюги, Д. По�

люги та Б. Беля, необхідно виходити з того, що ліс має

особливе значення для підвищення рівня забезпеченості

держави та населення лісогосподарською продукцією та

покращення за рахунок збільшення площ лісових насад�

жень стану навколишнього природного середовища. Роз�

виток лісогосподарського комплексу потребує як реалі�

зації проектів нарощення лісоресурсного потенціалу, так і

впровадження сучасних технологій деревообробки. Акту�

альність такого завдання посилюється у зв'язку з недостат�

ністю бюджетного фінансування лісовідновлювальних

робіт, охорони, боротьби з шкідниками, дефіцитом інвес�

тиційних ресурсів державних лісогосподарських

підприємств та обмеженістю інвестиційних можливостей

приватних лісопереробних підприємств [6].

На переконання Т. Данько, в умовах економічної дес�

табілізації про повноцінне фінансове забезпечення про�

грам з охорони та відтворення лісових ресурсів говорити

важко, особливо через призму фінансових активів цент�

ралізованих і децентралізованих грошових фондів держа�

ви. Нині першочерговим є вибір, відпрацювання та засто�

сування передових форм і методів бюджетування та фінан�

сово�інвестиційного стимулювання лісогосподарської сфе�

ри з огляду на обмеженість фінансових ресурсів і не�

обхідність досягнення позитивного економічного ефекту

за досить незначних витрат.

Йдеться не лише про необхідність акумулювання істот�

них обсягів грошових коштів на засадах досягнення страте�

гічних орієнтирів збереження лісового фонду держави, а й про

впровадження адекватних механізмів цільового фінансуван�

ня, пільгового кредитування та довготермінового інвестуван�

ня з метою досягнення задекларованих нормами українсь�

кого законодавства цілей збереження, розширеного відтво�

рення та раціонального використання лісових ресурсів [2].

На думку Г. Ільницької�Гикавчук, у лісове господарство

інвестиції надходять вкрай недостатньо. Основними при�

чинами чого є нестабільність і недосконалість законодав�

ства, фінансово�кредитної системи, зменшення обсягів

бюджетного фінансування, тривалий термін окупності

інвестицій, значна залежність галузі від природних та ант�

ропогенних чинників, складність умов розташування та ек�

сплуатації лісів, низька прибутковість природоохоронних

лісів. Іноземні інвестиції надходять у лісове господарство

у вигляді грантів на реалізацію певних проектів, метою яких

є реформування лісового господарства, забезпечення ста�

лого розвитку галузі, зважаючи на важливе значення лісо�

вих ресурсів в еколого�економічній безпеці [3].

Така ситуація з інвестиційним забезпеченням лісово�

го господарства потребує розширення спектра джерел та

форм інвестиційного забезпечення відновлення, відтворен�

ня та охорони лісоресурсного потенціалу та модернізації і

реконструкції виробничо�технічної бази лісогосподарсь�

кого виробництва.

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілями статті є визначення пріоритетів активізації інве�

стиційних процесів у лісовому господарстві з врахуванням

регіональних особливостей лісозабезпеченості та розши�

реного відтворення лісоресурсного потенціалу, а також

наявних внутрішніх джерел та динаміки фінансування ка�

пітальних видатків у придбання виробничого обладнання,

автомобілів, приладів, машин, механізмів на державних

лісогосподарських підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Незважаючи на те, що лісова галузь протягом остан�

ніх років характеризується певним зростанням, більш гли�

бокий її аналіз свідчить про наявність багатьох проблем,

зокрема і в контексті залучення інвестицій. Лісове госпо�

дарство, як ніколи, потребує фінансових ресурсів на інве�

стиційні цілі.

Інвестиційна діяльність у сфері лісового господарства

має базуватися на ряді фундаментальних принципів, які

сприятимуть раціональному та невиснажливому лісокори�

стуванню. Основними принципами інвестиційної діяльності

в лісовому господарстві повинні бути: цільовий характер

інвестування; диверсифікація джерел інвестування; дотри�

мання принципу невиснажливого безперервного комплек�

сного лісокористування; узгодженість економічних, еко�

логічних та соціальних цілей інвестування; державна

підтримка і сприяння інвестуванню в лісове господарство;

врахування комплексної еколого�економічної ефектив�

ності інвестування відтворення лісових ресурсів; збережен�

ня біорізноманіття і підтримка корисних функцій лісу.

Основним кроком у системі заходів із удосконалення

інвестиційної політики у сфері лісогосподарського вироб�

ництва має стати покращення інвестиційного клімату шля�

хом імплементації у вітчизняну практику апробованих за

кордоном управлінських методів, упорядкування націо�

нального ринку лісопродукції та стимулювання лісогоспо�

дарських підприємств до збільшення інвестиційних вливань

у нарощення лісоресурсного потенціалу [6].

Прикметними рисами інвестиційні процеси відзнача�

ються на державних лісогосподарських підприємствах

Черкаського обласного управління лісового та мисливсь�

кого господарства (ОУЛМГ). За період з 2011 по 2015 роки

на більшості підприємств активно проходять процеси

фінансування капітальних вкладень у придбання виробни�

чого обладнання, автомобілів, приладів, машин, ме�

ханізмів, де найбільшу питому вагу займають капітальні

вкладення у лісоексплуатаційну техніку.

За період з 2011 по 2015 рік у динаміці капітальних

видатків у придбання виробничого обладнання, авто�

мобілів, приладів, машин, механізмів на підприємствах

Черкаського ОУЛМГ спостерігався висхідний тренд. Най�

більш значне зростання обсягу капітальних видатків на

придбання виробничого обладнання автомобілів, приладів,

машин, механізмів на підприємствах Черкаського ОУЛМГ

спостерігалося у 2015 році порівняно з 2014 роком (більш

ніж у 3 рази) (рис. 1).
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Позитивним моментом також є зростання питомої ваги

капітальних видатків у придбання виробничого обладнан�

ня, автомобілів, приладів, машин, механізмів на підприєм�

ствах Черкаського ОУЛМГ в загальному обсязі капіталь�

них видатків по лісовому і мисливському господарству.

Якщо у 2011 році цей показник становив 75,7%, у 2014 —

87,4 %, то у 2015 році він збільшився до 90,8%. Це є

свідченням позитивних зрушень в структурі капітальних

видатків, оскільки зросла питома

вага у придбання активної частини

основних засобів, що вже у серед�

ньостроковій перспективі сприятиме

підвищенню ефективності виробни�

чо�господарської діяльності як без�

посередньо у лісовому господарстві,

так і у переробних підрозділах дер�

жавних лісогосподарських підпри�

ємств.

Проявом позитивних зрушень

щодо оновлення основного капіталу

лісового господарства є зростання

обсягів капітальних видатків у прид�

бання лісогосподарської техніки.

Якщо у 2011 році обсяг капітальних

видатків на придбання лісогоспо�

дарської техніки складав 407,2 тис. грн.,

у 2012 — 340 тис. грн., у 2013 —

949,6 тис. грн., у 2014 — 1999,6 тис.

грн., то у 2015 році він зріс до

10368,7 тис. грн. (рис. 2).

За аналізований період також

відбулося збільшення питомої ваги

капітальних видатків на придбання

лісогосподарської техніки в загаль�

ному обсязі капітальних видатків у

придбання виробничого обладнан�

ня, автомобілів, приладів, машин,

механізмів на підприємствах Чер�

каського ОУЛМГ: у 2011 році цей показник становив — 11,5

%, у 2013 — 15,2 %, у 2014 — 24,7 %, а у 2015 — 37,8 %.

Така динаміка капітальних видатків на придбання лісогос�

подарської техніки свідчить про те, що інвестиційна

діяльність на підприємствах Черкаського ОУЛМГ значною

мірою зорієнтована не лише на модернізацію матеріально�

технічної бази переробних підрозділів, а й на оновлення пар�

ку основних засобів безпосередньо у лісовому господарстві.
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Рис. 1. Капітальні видатки на придбання виробничого
обладнання, автомобілів, приладів, машин, механізмів

на державних лісогосподарських підприємствах
Черкаського ОУЛМГ

Джерело: розраховано за даними Черкаського обласного управління лісового та мис�

ливського господарства.
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Рис. 2. Капітальні видатки на придбання лісогосподарської техніки та їх питома вага
в загальному обсязі капітальних видатків у придбання виробничого обладання, автомобілів,
приладів, машин, механізмів на державних лісогосподарських підприємствах Черкаського

ОУЛМГ

Джерело: розраховано за даними Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства.
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У 2011 році найбільший обсяг капітальних видатків на

придбання виробничого обладнання, автомобілів, при�

ладів, машин, механізмів на підприємствах Черкаського

ОУЛМГ спостерігався на ДП "Звенигородське лісове гос�

подарство" (289 тис. грн.), ДП "Кам'янське лісове госпо�

дарство" (275 тис. грн.), ДП "Смілянське лісове господар�

ство" (420,5 тис. грн.), ДП "Уманське лісове господарство"

(545 тис. грн.), ДП "Черкаське лісове господарство" (973,9

тис. грн.). На 5 із 10 державних лісогосподарських

підприємств капітальні видатки на придбання виробничо�

го обладнання, автомобілів, приладів, машин, механізмів

становили 100% капітальних видатків по лісовому та мис�

ливському господарству в цілому. Найнижче значення да�

ного показника мало місце на ДП "Звенигородське лісове

господарство" (53 %) та ДП "Уманське лісове господар�

ство" (44,7 %) (рис. 3).

У 2015 році найбільші обсяги капітальних видатків на

придбання виробничого обладнання, автомобілів, при�

ладів, машин, механізмів на підприємствах Черкаського

ОУЛМГ спостерігалися в ДП "Звенигородське лісове гос�

подарство" (2148 тис. грн.), ДП "Кам'янське лісове госпо�

дарство" (4935 тис. грн.), ДП "Смілянське лісове господар�
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Рис. 3. Капітальні видатки на придбання виробничого обладнання, автомобілів,
приладів, машин, механізмів в розрізі державних лісогосподарських підприємств

Черкаського ОУЛМГ у 2011 році

Джерело: розраховано за даними Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства.
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ство" (4610 тис. грн.), ДП "Уманське лісове господарство"

(6533 тис. грн.) та на ДП "Черкаське лісове господарство"

(3136 тис. грн.). Найбільша питома вага даної складової

капітальних видатків по лісовому та мисливськоу госпо�

дарстві у 2015 році спостерігалася на ДП "Звенигородсь�

ке лісове господарство" (92,3 %), ДП "Кам'янське лісове

господарство" (97,2 %), ДП Черкаське лісове господар�

ство" (97,2 %) (рис. 4).

Найнижче значення показника питомої ваги капіталь�

них видатків на придбання виробничого обладнання, ав�

томобілів, приладів, машин, механізмів на підприємствах

Черкаського ОУЛМГ в загальному обсязі каптілальних ви�

датків по лісовому та мисливському господарству спосте�

рігалось на ДП "Корсунь�Шевченківське лісове господар�

ство" (63,4 %) та на ДП "Чигиринське лісове господарство"

(37,5 %). Тобто у 2015 році порівняно з 2011 роком високі

показники фінансування придбання виробничого облад�

нання зберегли ДП "Смілянське лісове господарство", ДП

"Уманське лісове господарство" та ДП "Черкаське лісове

господарство". Відбулися структурні зрушення у 2015 році

порівняно з 2011 роком стосовно питомої ваги капіталь�

них видатків у придбання виробничого обладнання, авто�

мобілів, приладів, машин, механізмів на підприємствах

Черкаського ОУЛМГ в загальній величини капітальних ви�

датків по лісовому та мисливському господарству.

У 2011 році значні обсяги капітальних видатків на прид�

бання лісогосподарської техніки спостерігалися лише на

ДП "Черкаське лісове господарство" (289 тис. грн.). На�

томість у 2015 році переважна більшість державних лісо�

господарських підприємств Черкаського ОУЛМГ здійсню�

вала фінансування капітальних видатків на придбання лісо�

господарської техніки. Найбільші значення відповідних по�

казників спостерігалися на ДП "Кам'янське лісове госпо�

дарство" (1617 тис. грн.), ДП "Смілянське лісове господар�

ство" (2400 тис. грн.), ДП "Уманське лісове господарство"

(1391,7 тис. грн.).

Також слід зазначити, що у 2015 році найвищі значен�

ня питомої ваги капітальних видатків на придбання лісо�

господарської техніки в загальному обсязі капітальних

видатків у придбання виробничого обладнання, авто�

мобілів, приладів, машин, механізмів на підприємствах

Черкаського ОУЛМГ мали місце на ДП "Золотоніське лісо�

ве господарство" (79,2%), ДП "Канівське лісове господар�

ство" (82,1 %), ДП "Корсунь�Шевченківське лісове госпо�

дарство" (54,6 %), ДП "Чигиринське лісове господарство"

(100 %) (рис. 5).

Для нарощення обсягів виробництва лісогосподарсь�

кої продукції з високою часткою доданої вартості та підви�

щення її конкурентоспроможності на державних лісогос�

подарських підприємствах Черкаського ОУЛМГ важливо�

го значення набуває модернізація, реконструкція та техн�

ічне переоснащення лісогосподарської техніки та вироб�

ничої бази деревообробних підрозділів. Одним з гальмів�

них чинників щодо нарощення обсягів інвестиційного за�

безпечення модернізації та реконструкції основного капі�

талу лісового господарства та деревообробних підрозділів

виступають інституціональні обмеження щодо залучення

приватних інвестицій у розширене відтворення основних

засобів [4; 5].

Дієвим методом прискореного оновлення парку лісо�

господарської техніки та деревообробного обладнання

могли б стати лізингові угоди, перевагами яких виступає

поступове погашення вартості сучасного високотехнолог�

ічного обладнання і тим самим уникнення перебоїв в ро�

боті лісогосподарських та переробних підрозділів держав�

них лісогосподарських підприємств.

У нинішніх умовах, коли має місце висока імовірність

зниження у короткостроковій та середньостроковій перс�

пективі прибуткових надходжень внаслідок введення мо�

раторію на експорт необробленої деревини, потребують

інституціоналізації нові форми та методи інвестиційної

діяльності державних лісогосподарських підприємств. У

нинішніх умовах, коли процентні ставки за кредитні ресур�

си комерційних банків є непідйомними для переважної

більшості лісокористувачів, доцільно забезпечити за ра�

хунок коштів державного бюджету часткову компенсацію

процентних ставок комерційних банків під кредити, які

надаються для модернізації, реконструкції, оновлення та
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Рис. 5. Капітальні видатки на придбання лісогосподарської техніки в розрізі державних
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Джерело: розраховано за даними Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства.
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технічного переоснащення основного капіталу лісогоспо�

дарської та деревообробної діяльності державних лісогос�

подарських підприємств.

Також в умовах ринкової економіки посилюються су�

перечності між суспільними та приватними інтересами у

сфері інвестування у лісогосподарське виробництво. Дер�

жава повинна забезпечувати пріоритет суспільних інтересів

і достатній рівень інвестування тих заходів, котрі забезпе�

чують сталий розвиток лісового господарства. Причому

інвестиційна складова лісової політики України має стати

невід'ємним елементом системи економічного регулюван�

ня лісозбереження. Для цього варто акцентувати увагу не

лише на аспектах фінансового характеру, але й на зако�

нодавчому підгрунті, що регламентує комплекс відносин у

межах збалансування комерційних інтересів використан�

ня лісу із суспільними інтересами його збереження і відтво�

рення [2, с. 153].

Зрозумілим є факт того, що у зв'язку із важливою еко�

номічною, соціальною та екологічною цінністю лісу

постійні лісокористувачі мають залишатися у державній

формі власності, щоб усунути ризики, пов'язані з відчужен�

ням населення від лісових благ. При цьому, як показує

практика, господарювання інших країн державні підприє�

мства мають бути повноцінними учасниками інвестиційно�

го ринку, що сприятиме подоланню перманентного дефі�

циту капітальних вкладень і забезпечить поступову модер�

нізацію та реконструкцію основного капіталу лісового гос�

подарства та деревообробних підрозділів державних лісо�

господарських підприємств.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Регіони України відзначаються неоднаковим рівнем

лісозабезпеченості, що вирішальною мірою впливає на

інвестиційний потенціал лісового господарства окремих

територій. Бюджетне фінансування лісогосподарсько�

го виробництва є недостатнім, тому реалізація пріори�

тетів інвестиційного забезпечення виробничо�технічної

бази державних лісогосподарських підприємств знахо�

диться в прямій залежності від рівня ефективності їх ви�

робничо�господарської діяльності. Пріоритетними на�

прямами активізації інвестиційних процесів на держав�

них лісогосподарських підприємствах мають стати

інструменти здешевлення державою кредитних ресурсів

для лісогосподарських підприємств через часткову ком�

пенсацію банкам відсоткових ставок, а також удоско�

налення інституціонального підгрунтя та фінансового

забезпечення укладання лізингових угод щодо придбан�

ня лісогосподарської техніки та деревообробного об�

ладнання. В короткостроковій перспективі необхідно

надати менеджменту державних лісогосподарських

підприємств більше повноважень щодо їх входження на

ринок позикового капіталу та участі в реалізації міжна�

родних інвестиційних проектів.
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