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МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ  
У ЛІСОВОМУ  СЕКТОРІ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ 

 
У ринкових умовах стабільність розвитку 

лісового сектора регіонального рівня значною 
мірою пов’язується з тим, наскільки злагодже-
но працюють та взаємодіють ринкові інститути, 
що забезпечують функціонування  цієї складної 
виробничо-господарської системи. На жаль, на 
даний час система ринкових інститутів у лісо-
вому секторі перебуває на стадії становлення та 
не відповідає сучасним вимогам щодо забезпе-
чення стабільності його розвитку.  Для вирі-
шення цієї проблеми необхідно детально дослі-
дити сучасні тенденції розвитку лісового сек-
тора, використати теоретико-методологічні по-

ложення і практичні рекомендації представни-
ків зарубіжної школи, розробити та обґрунту-
вати механізм взаємодії цих інститутів у проце-
сі економічної діяльності. Також важливо, щоб 
ринкові інститути були максимально адаптова-
ні до галузевої специфіки лісового сектора, за-
безпечували поєднання загальнодержавних, 
регіональних та локальних інтересів лісокорис-
тувачів, а також територіальних громад, спря-
мовувалися на реалізацію принципів сталого 
розвитку лісового господарства на науково об- 

 
© О.М. Шубалий, 2007  



                                   Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 31- 2 
 

http://www.donntu.edu.ua  / «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 

244 

ґрунтованій основі. Отже, все це свідчить, що 
сьогодні вирішення проблем інституціонально-
го забезпечення ринкових перетворень у лісо-
вому секторі набуває особливої актуальності.   

У вітчизняній економічній науці дослі-
дження теоретичних основ та розробка практи-
чних рекомендацій щодо розв’язання широкого 
кола проблем, пов’язаних із проведенням ін-
ституціональних перетворень у лісовому секто-
рі, знайшли відображення у працях А.Бобка, 
С.Генсірука, Я.Дяченка, Я.Коваля, М.Козоріз, 
М.Колісниченка, Ю.Медведєва, В.Мікловди, 
Є.Мішеніна, Ф.Морозова, М.Римара, В.Само-
плавського, І.Синякевича, Ю.Туниці, О.Шаблія, 
Г.Шевченка, О.Фурдичка, І.Юхновського та 
багатьох ін.  

Аналіз наукових праць показує, що пи-
тання теоретичного обґрунтування напрямків 
проведення інституціональних перетворень у 
лісовому секторі мають, в основному, постано-
вочний характер. Адже різні дослідники дета-
льно зосереджуються на вивченні окремих ас-
пектів даної проблеми. Зокрема, С.Генсірук, 
Є.Мішенін, Ю.Туниця детально обґрунтовують 
еколого-економічні аспекти інституціональних 
перетворень у лісовому секторі [1, 2].  Тоді як 
Я.Коваль, М.Козоріз, І.Синякевич, М.Римар, 
Г.Шевченко, О.Фурдичко зосереджують основ-
ну увагу на висвітленні економічних аспектів 
[3, 4]. З іншого боку, А.Бобко, Я.Дяченко, 
Г.Запотилько, В.Рогач, В.Самоплавський, І.Юх-
новський пропонують шляхи вирішення органі-
заційних аспектів цієї проблеми шляхом вдос-
коналення системи управління лісовим секто-
ром на національному рівні [5, 6, 7]. В той же 
час М.Колісниченко, Ю.Медведєв, Ф.Морозов, 
В.Пила, О.Шаблій у своїх працях розглядають 
інституціональні перетворення у вузьких на-
прямках економічної діяльності лісового секто-
ру [8, 9, 10].  

Аналіз літературних джерел показує, що 
сьогодні недостатньо вивченими залишаються 
проблеми залучення нових ринкових інститутів 
у відтворювальний процес лісового сектору на 
рівні окремого регіону відповідно до його галу-
зевої специфіки, сучасного стану та перспекти-
вних напрямків розвитку. Крім того, вдоскона-
лення потребує сам механізм поєднання різних 
ринкових інститутів на регіональному рівні.  

Відповідно, цілями даного дослідження є 
обґрунтування необхідності залучення нових 
ринкових інститутів у лісовому секторі регіо-
нального рівня, визначення їх основних функ-
цій та завдань, а також внесення пропозицій 
щодо побудови механізмів їх взаємодії за окре-
мими напрямками.      

Враховуючи те, що у 2004 році відповід-
но до Указу Президента України [11] на регіо-
нальному рівні створювалися Управління лісо-
вого господарства, які покликані займатися ре-
алізацією основних пріоритетів державної та 
регіональної лісової політики, то у перехідний 
період реформування системи управління у лі-
совій галузі вони повинні стати головними ко-
ординуючими, регулюючими та консультатив-
ними органами, підзвітними яким стали б усі 
господарські ланки лісового сектора регіону. 
Крім держлісгоспів це стосується також міжго-
сподарських лісгоспів, які сьогодні підпорядко-
вані Мінагрополітики, але їх юридичний статус 
на сьогодні ще до кінця не визначено, і лісогос-
подарських підприємств приватної та колекти-
вної форм власності. До того ж ліси, що сього-
дні  ще  перебувають  у користуванні  різних-
міністерств і відомств, повинні мати одного го-
сподаря – Держкомлісгосп, який є найбільш 
компетентним щодо реалізації державної полі-
тики у цій сфері.  

Все це ставить на порядок денний питан-
ня розробки дієвого інструментарію забезпе-
чення вирішення всього комплексу проблем з 
метою переходу лісового сектора регіону на 
модель сталого розвитку шляхом  вироблення 
цілісної стратегії діяльності його господар-
ських ланок та  конкретизації її основних по-
ложень у стратегічних планових документах на 
усіх рівнях управління. 

Сьогодні на регіональному рівні склада-
ються цільові програми розвитку лісового сек-
тора, які поряд з визначенням цільових орієн-
тирів та планових показників, декларування 
загальних напрямків розвитку лісового сектора, 
повинні містити деталізоване та конкретизова-
не обґрунтування механізму їх досягнення на 
основі використання ринкових методів, важелів 
та інструментів організаційного, ресурсного, 
фінансового, маркетингового, інституціональ-
ного та інформаційного забезпечення, а також 
передбачати закріплення за відповідними 
суб’єктами (в тому числі органами державної 
влади та місцевого самоврядування) низки фу-
нкцій та завдань.   

Реалізація стратегічних напрямків розви-
тку лісового сектора регіону неможлива без 
ефективно діючого фінансового механізму, 
який дасть можливість шляхом залучення до 
співпраці ряду нових ринкових інститутів за-
безпечити інвестиційний супровід окремих го-
сподарських проектів. У загальному вигляді 
фінансовий механізм являє собою чітко впоря-
дковану та логічно побудовану систему подат-
кових, кредитних та адміністративних важелів, 
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спрямованих на фінансове обслуговування ви-
робничої, збутової та зовнішньоекономічної 
діяльності суб’єкта господарювання. Особливо 
актуальною є проблема формування фінансово-
го механізму стратегічного розвитку лісового 
сектора у зв’язку з тим, що його сировинною 
базою виступають ліси, які є основою асиміля-
ційного потенціалу територій, і їх нераціональ-
не використання створює передумови для роз-
балансування регіональних еколого-еконо-
мічних систем. І тому фіскальні методи, що є 
складовими фінансового механізму, у прямій та 
опосередкованій формі мають стимулювати 
ресурсоекономне лісокористування та обмежу-
вати несанкціоновану заготівлю деревини.  

На даний момент ті фіскальні важелі, що 
використовуються згідно з Лісовим кодексом, 
не мають стимулюючого впливу на лісокорис-
тувачів внаслідок їх недостатнього економічно-
го та методичного обґрунтування, відсутності 
чітких розмежувань щодо бази оподаткування, 
суперечностей у міжбюджетних відносинах. 
Отже, необхідно кардинально змінити систему 
оподаткування використання лісових ресурсів 
шляхом запровадження диференційованої рен-
ти на землі лісового фонду, підвищення плати 
за деревину на пні, введення додаткових зборів 
на експорт чорнових заготовок найбільш лікві-
дних порід, підвищення частки податкових 
надходжень до місцевих бюджетів у структурі 
загальнодержавних податків, прискорення про-
цесу пільгового оподаткування та державного 
субсидування тих господарюючих суб’єктів, які 
спеціалізуються на лісорозведенні та ін. 

Також необхідно шляхом підвищення цін 
на чорнові заготовки цінних порід дерев обме-
жити бажання підприємницьких структур за-
йматися сировинним експортом, тим самим 
стимулюючи їх до організації виробництва які-
сної продукції (меблів, будівельних матеріалів, 
європіддонів), конкурентноспроможної на зов-
нішніх ринках. Крім того, для обліку операцій і 
зменшення зловживань на регіональному ринку 
деревини необхідно централізувати торгівлю 
нею шляхом створення лісової біржі, де перед-
бачається здійснювати операції купівлі-
продажу як місцевої деревини та продукції лі-
сопереробки вітчизняних підприємств, так і 
аналогічних виробів закордонного виробництва 
на принципах вільної конкуренції. 

Ефективний перелив фінансових ресурсів 
у найприбутковіші галузі лісового сектору не-
можливий без створення дієвої системи руху 

портфельних інвестицій, а це можна забезпечи-
ти за умов створення корпоративних структур 
та акціонерних товариств, акції яких розповсю-
джувалися б на регіональному та національно-
му фінансовому ринках. При цьому вони по-
траплятимуть у розряд найбільш  привабливих, 
адже наявність ліквідної деревної сировини та 
продукції її переробки, що користується стабі-
льним попитом, приваблюватиме інвесторів, 
що сприятиме припливу портфельних інвести-
цій у найбільш привабливі сфери діяльності 
підприємств регіонального лісогосподарського 
комплексу [13]. 

На рис. 1 представлено перспективну 
схему формування фінансового механізму вза-
ємодії різних інститутів у лісовому секторі ре-
гіону, де визначено місце цих інститутів та по-
казано їх взаємозв’язок з іншими суб’єктами 
господарювання у процесі руху капіталу у від-
творювальному процесі. Центральною ланкою 
даного механізму є поєднання різних організа-
ційно-правових форм підприємницької діяль-
ності в рамках єдиного лісового сектора в за-
лежності від продуктової спеціалізації та особ-
ливостей технологічного циклу, а також стану 
матеріально-технічної бази та інфраструктур-
ного облаштування. Відповідно до цих форм 
передбачено систему координації, регулюван-
ня, фінансування, контролю та здійснення роз-
поділу податкових платежів. Для забезпечення 
безперебійності роботи лісогосподарських під-
приємств необхідно залучити до співпраці лі-
зингові компанії, банківські та страхові устано-
ви, які покликані сприяти: 

− оновленню засобів виробництва; 
−  впровадженню механізмів фінансово-

го, товарного та взаємного кредитування; 
− страхуванню виробничих і фінансо-

вих ризиків; 
− залученню інвестиційних ресурсів; 
− оптимізації оподаткування; 
− використанню механізмів цільового 

фінансування загальнодержавних та регіональ-
них програм [12]. 

Поряд з фінансовим механізмом для до-
сягнення стратегічних цілей діяльності лісового 
сектора не менш важливе значення має залу-
чення нових ринкових інститутів з метою удо-
сконалення механізму ринкового регулювання 
попиту та пропозиції на ринку лісопродукції.  

 
 

 



 
Рис. 1. Фінансовий механізм взаємодії інститутів у лісовому секторі регіону
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Рис.  2. Ринкові інститути у механізмі регулювання попиту і пропозиції на регіональному ринку лісопродукції 
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В основу цього механізму покладено 
створення та організація спільної взаємодії різ-
них за своїм функціональним призначенням 
елементів (інститутів) ринкової інфраструктури 
(маркетингових та рекламних компаній, торго-
во-промислової палати, лісопромислової біржі, 
інформаційного-аналітичного центру природо-
користування, підприємств роздрібної торгівлі, 
міжнародних посередницьких організацій, спе-
ціалізованих транспортних та складських фірм, 
ЗМІ та громадських організацій екологічної 
спрямованості). Основне завдання цих інститу-
тів, виконання якого має проходити в межах 
регуляторного впливу місцевих органів законо-
давчої та виконавчої влади,  полягатиме у ство-
ренні ринкового середовища з метою виявлення 
поточного та перспективного попиту спожива-
чів, а також організації роботи лісозаготівель-
них та лісопереробних підприємств щодо його 
задоволення за рахунок максимального викори-
стання лісоресурсного та виробничого потенці-
алу різних господарських ланок лісового секто-
ра регіону (рис. 2).  

У перспективі, з метою створення надій-
них організаційних важелів поєднання держав-
них, колективних та індивідуальних інтересів, 
для досягнення стратегічних цілей розвитку 
лісового сектора регіону та  створення сприят-
ливих умов щодо залучення додаткових інвес-
тицій для виконання стратегічних планів, а та-
кож збереження основного ядра комплексу на 
базі діючих сьогодні спеціалізованих лісогос-
подарських підприємствах у регіонах з високою 
лісистістю території пропонується створення 
регіональних холдингових компаній із зміша-
ною власністю. 

Це сприятиме захисту державних інтере-
сів у цій галузі, впорядкуванню процесу сти-
хійної приватизації, дасть змогу здійснювати 
збалансовану зовнішньоекономічну діяльність. 
Цей шлях має також ту перевагу, що практично 
всі лісогосподарські підприємства будуть од-
ночасно реорганізовані в акціонерні товарист-
ва.  

Цей процес пропонується провести за та-
кими основними етапами: 

1) здійснення акціонування всіх або бі-
льшості лісогосподарських підприємств та пе-
ретворення їх у закриті акціонерні товариства, 
всі акції яких належатимуть державі і мають 
бути передані в управління головній  компанії 
регіонального холдингу; 

2) за погодженням з центральним орга-
ном управління державним майном можливе 
поступове зменшення частки державної влас-
ності на всіх або більшості підприємств шля-

хом передачі визначеної частини їх акцій у вла-
сність трудових колективів цих підприємств,  а 
також інших осіб – на конкурсній основі, за 
умови надання гарантій довгострокових інвес-
тиційних вкладень у розвиток відповідних під-
приємств. При цьому головна компанія холдин-
гу повинна зберігати контроль за господар-
ською діяльністю підприємств холдингу, утри-
муючи контрольний пакет акцій;  

3) здійснення часткової або повної прива-
тизації самої холдингової групи шляхом про-
дажу її акцій юридичним та фізичним особам з 
наданням пріоритетних прав трудовим колек-
тивам. При цьому лісові ресурси, на нашу дум-
ку, не повинні передаватися у приватне воло-
діння, а лише у довгострокове користування з 
виплатою законодавчо визначених сум роялті 
за їх використання приватними структурами до 
спеціальних фондів стимулювання сталого роз-
витку лісового господарства та до бюджетів 
усіх рівнів. 

Основна відмінність пропонованої струк-
тури від існуючої довгий час системи обласних 
лісогосподарських об’єднань та управлінь по-
лягатиме в тому, що лісогосподарські підпри-
ємства перейдуть на повну самоокупність, не 
отримуючи коштів з держбюджету на розвиток 
лісового господарства, але продовжуючи спла-
чувати попенну плату (включаючи за ведення 
рубок догляду, крім рубок догляду в молодня-
ках). В той же час з метою усунення можливос-
тей зловживання заготовленою деревиною про-
понується забрати у лісгоспів право володіння 
усією заготовленою деревиною, але забезпечи-
ти пріоритет у придбанні деревини для власних 
виробничих потреб. Пропонується удосконали-
ти практику продажу деревини у великій кіль-
кості іншим покупцям шляхом отримання по-
годження місцевих Рад та управлінь екології та 
природних ресурсів на спеціалізованих аукціо-
нах на основі нарядів та сертифікатів її похо-
дження. Цінове регулювання ринків деревини 
може проходити як шляхом встановлення гра-
ничних рівнів торгових надбавок, так і встано-
вленням граничного рівня максимальних цін.  

Важливе значення у процесі функціону-
вання лісового сектора регіону має викорис-
тання сучасних інформаційних технологій на 
базі персональних комп’ютерних систем. Ви-
рішення широкого спектру проблем від забез-
печення поточного обліку лісового фонду до 
прогнозування і планування кількісних і якіс-
них показників його використання у довгостро-
ковому періоді на основі роботи з картографіч-
ною інформацією в електронній формі має за-
безпечити використання у практиці роботи гос-
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подарських ланок лісового сектора геоінфор-
маційних систем (ГІС). 

Перевагою цих систем є можливість ро-
боти з просторовою інформацією, отриманою з 
аерокосмічних фотозйомок і спектрозональних 
даних, що значно розширює можливості спеці-
алістів лісового господарства та планово-
економічних служб. З іншого боку, більшість 
сучасних ГІС вирішують обмежену кількість 
прикладних завдань та не дають можливості 
комплексного аналізу та планування біологіч-
них, екологічних та економічних процесів лісо-
користування, а також є фінансово недоступ-
ними для окремих лісогосподарських підпри-
ємств. Аналогічні проблеми виникають і у сіль-
ськогосподарських підприємств та підприємств 
водогосподарського комплексу. З метою їх ви-
рішення на регіональному рівні пропонується 
створити регіональний інформаційно-
аналітичний центр моніторингу та стратегічно-
го планування природокористування на базі 
залучення коштів місцевих бюджетів та коштів 
підприємств сільського, лісового та водного 
господарства.  

Основним завданням цього центру має 
стати розробка нових та адаптація до регіона-
льної галузевої специфіки існуючих ГІС, а та-
кож інших програмних комплексів на рівні 
окремого підприємства, адміністративного ра-
йону та області, що дозволить у перспективі 
створити комплексну ГІС моніторингу та стра-
тегічного планування природокористування, і 
лісокористування зокрема.      

Отже, проведені дослідження дають змо-
гу судити, що залучення нових ринкових інсти-
тутів у лісовий сектор в межах окремого регіо-
ну дозволить забезпечити обґрунтованість 
стратегічних рішень щодо напрямків та пріори-
тетів розвитку його господарських ланок, а та-
кож створити ефективну систему організації та 
поточного контролю за їх виконанням. Але ре-
алізація цих положень повинна проходити з 
урахуванням галузевої специфіки роботи під-
приємств та поточної ситуації, адже сьогодні  
діяльність підприємств сектора відбувається в 
недосконалому інституціональному середови-
щі, використовуються застарілі підходи, при-
таманні плановій системі, які не відповідають 
особливостям роботи в умовах невизначеності 
ринкового середовища. Тому пропонується по-
етапне впровадження нових ринкових інститу-
тів з одночасною їх адаптацією до особливос-
тей роботи господарських ланок лісового сек-
тора. Відповідно, перспективи подальших до-
сліджень у цьому напрямку пов’язуються з не-
обхідністю удосконалення самого інституціо-

нального механізму управління лісовим секто-
ром на регіональному рівні. 
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