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АНОТАЦІЯ
Досліджено значення лісового господарства для еконо-

мічного розвитку України. Проаналізовано сучасний стан під-
приємств лісового господарства. Наведено основні проблеми 
його функціонування та шляхи їх вирішення. Розглянуто вплив 
лісових господарств на екосистему, екологічний стан та при-
родну рівновагу країни. Розроблено стратегії розвитку лісових 
господарств.
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АННОТАЦИЯ
Исследовано значение лесного хозяйства для 

экономического развития Украины. Проанализировано совре-
менное состояние предприятий лесного хозяйства. Приведены 
основные проблемы его функционирования и пути их реше-
ния. Рассмотрено влияние лесных хозяйств на экосистему, 
экологическое состояние и естественное равновесие страны. 
Разработаны стратегии развития лесных хозяйств.

Ключевые слова: лесное хозяйство, стратегия, развитие, 
проблемы, перспективы.

АNNOTATION
Investigational value of forestry for economic development of 

Ukraine. The modern state of enterprises of forestry is analyzed. 
The basic problems of his functioning and ways of ilk decision are 
resulted. Influence of forestry’s is considered on ecosystem, eco-
logical state and natural equilibrium of country. Strategies of devel-
opment of forestry’s are developed.

Keywords: forestry, strategy, development, problems, pros-
pects.

Постановка проблеми. Значення лісогоспо-
дарського комплексу для рекреації, здоров’я 
людини, підтримання природної рівноваги 
важко переоцінити, тому проблема розвитку 
лісового господарства поступово набуває пріо-
ритетного значення в Україні. Лісове господар-
ство належить до господарських комплексів, 
що мають стратегічне значення для національ-
ної економіки, оскільки охоплює всі процеси, 
що пов’язані з відтворенням та використанням 
стратегічного ресурсу – лісу, але при цьому він 
займає порівняно незначне місце у промисло-
вому виробництві України. Підприємства лісо-
вого господарства виробляють близько 2,4% 
загального обсягу промислової продукції і 
товарів народного споживання, на них зайнято 
близько 4,5% чисельності промислово-виробни-
чого персоналу. Лісова галузь України розвива-
ються нестабільно, особливо в період економіч-
ного спаду в державі. Різке зниження обсягів 
виробництва продукції потребує застосування 

дієвих стратегій для продуктивного функціону-
вання лісогосподарських підприємств. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Важливий внесок у розвиток зазначеної 
проблеми зробили такі вчені, як Ю.М. Бар-
ський [3], Х.П. Замула [5], О.О. Кахович [6], 
О.Р. Мазуренок [7], А.О. Мещерова [8] та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Становлення нових еконо-
мічних відносин в державі, потреба подолання 
суперечностей між екологічними, економіч-
ними і соціальними цілями, забезпечення роз-
витку шляхом підвищення ефективності управ-
ління, багатоцільового використання лісових 
земель, лісових ресурсів та корисних власти-
востей лісу, а також необхідність збільшення 
площі лісів до оптимальної зумовлюють необ-
хідність формування конкретної стратегії роз-
витку підприємств лісового господарства. Це 
визначає необхідність дослідження сучасного 
стану лісового господарства та виділення клю-
чових чинників виникнення проблем у розви-
тку лісового господарства.

Мета статті є дослідження сучасного стану 
підприємств лісового господарства в економіці 
України, визначення перспектив розвитку лісо-
вих господарств та шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно зі ст. 1 Лісового кодексу України, ліси 
України є її національним багатством і за своїм 
призначенням та розташуванням виконують 
переважно водоохоронні, захисні, санітарно-
гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, 
виховні, інші функції та є джерелом для задово-
лення потреб суспільства в лісових ресурсах [1]. 

Ліс є єдиним і незамінним джерелом дере-
вини, яка використовується переважно для 
виготовлення засобів виробництва, зокрема 
предметів праці та предметів споживання. 
Незважаючи на те, що з’явилося багато замін-
ників деревини – пластмас, синтетики, металів, 
проте її значення не зменшується, а, навпаки, 
зростає, сфера застосування розширюється. 
Деревина – це будівельний матеріал, паливо, 
папір, одяг, взуття, лікарські препарати, меблі, 
харчові продукти, кормові дріжджі, технічний 
спирт тощо. Понад 25 тис. одиниць наймену-
вань промислових виробів і товарів народного ЕК
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споживання виробляють тепер з деревини і з 
кожним роком їх кількість збільшується [6].

Крім того, що ліси є джерелом сировини 
для деревообробної, целюлозо-паперової, хіміч-
ної, харчової й фармацевтичної промисловості, 
меблевого виробництва й майстрів народних 
промислів тощо, вони є територією для здій-
снення господарської діяльності, яка перед-
бачає створення робочих місць і виготовлення 
продукції, а отже, формування ВВП. Саме 
тому цілком виправданим є твердження, що 
добробут місцевих громад у лісистих районах 
безпосередньо залежить від розвитку лісового 
господарства, що, у свою чергу, безпосередньо 
впливає на розвиток економіки регіону й стан 
суспільного здоров’я та розвиток рекреаційної 
індустрії [10].

Означене відбиває суспільну значущість лісів 
як сукупності компонентів природи та основи 
для ведення лісового господарства – лісоресурс-
ного комплексу країни, що поєднує лісосиро-
винний та лісовиробничий підкомплекси.

Економічна діяльність лісового господарства 
в Україні складається з діяльності окремих 
лісогосподарських підприємств і спрямована на 
ведення лісового господарства згідно існуючих 
законодавчих вимог, у процесі якої підприєм-
ства отримують та реалізовують продукти лісу. 

Лісогосподарські підприємства є незалеж-
ними суб’єктами економічної діяльності у сфері 
лісового та мисливського господарства. Лісове 
господарство на 99,9% лісових земель Укра-
їни ведеться спеціалізованими державними та 
комунальними лісовими підприємствами під-
порядкованими великій кількості міністерств 
та відомств, проте більшість продукції і послуг 
лісового господарства виробляється підприєм-
ствами Державного агентства лісових ресурсів 
України (Держлісагентства). 

Лісове господарство в Україні згідно «Класи-
фікатора видів економічної діяльності» включає 
в себе 4 групи: лісівництво та іншу діяльність у 
лісовому господарстві (група 02.1), лісозаготівлі 
(02.2), збирання дикорослих недеревних продук-
тів (02.3) та надання допоміжних послуг у лісо-
вому господарстві (02.4). Лісові підприємства 
надають також послуги у низці інших важливих 
галузей: мисливство, первинна перероблення 
деревини, харчова галузь та деякі інші. Отже, 
лісове господарство є важливим складовим еле-
ментом економіки України, оскільки, крім того, 
що забезпечує державу сировиною для багатьох 
галузей промисловості, воно ще є основою для 
здійснення господарської діяльності, яка перед-
бачає створення робочих місць і виготовлення 
продукції, а отже, формування ВВП.

Лісове господарство має суттєве значення 
для розвитку агропромислового комплексу, а 
також для продовольчої та енергетичної без-
пеки країни, адже територія України стано-
вить 603 549 км2, тобто 17,6% покривають 
ліси. Для порівняння, територія Білорусії скла-
дає 207 600 км2, а на 39,8% покривають ліси. 

Загальна площа лісового фонду країни стано-
вить 10,4 млн га [4]. 

Значна частина лісів (понад 7%) після роз-
державлення агроформувань була віднесена до 
земель запасу та залишилась без охорони та 
догляду, наявний деревний потенціал в цих 
лісах не використовується. 

Майже половина лісів України є штучно ство-
реними, які потребують посиленого догляду. 
Програмою «Ліси України» передбачалося наса-
дження 430 тис. га нових лісів та захисних смуг 
впродовж 2010–2015 рр. Ці завдання та багато 
інших (зокрема, інвентаризація лісових смуг та 
закріплення їх за землекористувачами, віднов-
лення агролісомеліоративних служб, створення 
захисних насаджень на еродованих землях при-
ватної та комунальної власності тощо) не вико-
нані у визначені терміни [4]. 

Запас деревини в лісах оцінюється в межах 
2 102 млн м3. Загальний щорічний приріст дере-
вини в лісах Держлісагентства – 24,6 млн м3, 
використання приросту у 2013 р. склало 66%. 
Обсяг заготівлі ліквідної деревини від усіх 
видів рубок у 2013 р. становив в Україні – 
18,0 млн м3 (у Держлісагентстві – 14,4 млн м3). 
Таким чином, спостерігається поступове збіль-
шення запасу деревини [11]. 

До пріоритетних виробництв у деревоо-
бробній промисловості віднесено виробництво 
фанери, деревинно-стружкових плит, меблів, 
паперу. Станом на 1 січня 2016 р. виробництво 
паперу та паперових виробів знизилось на 6% 
а оброблення деревини та виготовлення виробів 
з деревини та корка (крім меблів) та виготов-
лення виробів із соломки та рослинних матеріа-
лів для плетіння зросло на 3%. У січні 2015 р. 
обидві ці галузі зазнали спаду в порівнянні з 
січнем 2014 р. У 2014 р. експорт деревини та 
продуктів її перероблення сягав 2,12 млрд дол. 
США, з яких 40% – папір та паперові вироби, а 
35% – необроблена деревина або деревина низь-
кого рівня перероблення [11]. 

Станом на 31 грудня 2015 р. щорічно в Укра-
їні приростає 35 мільйонів кубометрів деревини. 
Вирубується 19 млн м3. В лісах Держкомлігоспу 
нараховується понад 2,5 тис. га насаджень та 
плантацій дикорослих плодів і горіхів, що ство-
рює умови для розширення обсягів їх промис-
лової заготівлі [11].

У цілому, треба констатувати, що протягом 
2010–2013 рр. відбулося значне підвищення 
податкового навантаження на лісові підприєм-
ства Держлісагентства. Наприклад, єдиний соці-
альний внесок та податок з доходів фізичних 
осіб зросли на 29–32% у 2013 р., порівнюючи 
цей показник у 2010 р. Найвище зростання в 
абсолютному та відносному значеннях відбулося 
за показником збору за спеціальне використання 
лісових ресурсів - 75%. При цьому заготівля 
деревини зросла на 12%, в тому числі від РГК –  
тільки на 7%. За вказаний період зросла вар-
тість знеособленого обсягу метру кубічного дере-
вини також (143%) і ціна на деревину на вну-



130

Випуск 11. 2016

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

трішньому ринку (на сосновий пиловник – на 
127%), тоді як ціна на експортовану деревину не 
змінилася суттєво. Обсяг реалізованої продукції 
та послуг зріс на 153%. Чистого доходу (виторгу) 
від реалізації продукції отримано 5 632,8 млн 
грн, що на 9,7% більше, ніж у 2012 р. Чистого 
прибутку підприємства за 2013 рік отримали 
101,5 млн грн, що на 11,1 млн грн більше обсягу 
минулого року. При цьому чисельність штат-
них працівників за цей період зменшилась на 
18%. Той факт, що лісові підприємства успішно 
витримали такі зміни податкового законодав-
ства, вказує на те, що протягом досліджуваного 
періоду Держлісагентству вдалося мобілізувати 
певні резерви та збільшити економічну ефектив-
ність своєї діяльності [11]. 

Ці успіхи можуть вважатися такими, що досяг-
нуті в межах управління лісами у випадку існу-
вання доказів суворого дотримання лісівничих 
вимог та правил при проведенні всіх видів рубок 
та забезпечення виконання лісами різних кате-
горій їх цільових функцій. Проте сучасний стан 
лісів України, який є результатом низки змін 
нормативного регулювання та економічних меж 
діяльності лісового господарства, протягом остан-
ніх десятирічь не може характеризуватись як 
задовільний. Це доводить нижчий на запас дере-
вини у віці головного користування порівняно із 
запасом цільових еталонних насаджень, значна 
частка насаджень з недопустимо низькою участь 
головних порід у складі мішаних насаджень та 
незадовільна товарна структура насаджень.

Таким чином, в економічному плані показ-
ники лісового господарства є невисоким. Незва-
жаючи на значний потенціал лісового сектора, 
його управління та використання не є ефектив-
ним, не відповідає сучасним вимогам і потребує 
вдосконалення. 

Серед основних проблем лісового господар-
ства України можна виділити такі: 

– недосконала нормативно-правова база 
щодо ведення лісового господарства та лісових 
відносин;

– недосконалість управління лісами, що 
належать до різних форм власності;

– відсутність правових та економічних 
механізмів стимулювання запровадження при-
родоощадних технологій або їх елементів, охо-
рони, захисту, відновлення лісів;

– зростання антропогенного навантаження 
на лісові екосистеми; глобальна зміна клімату;

– недосконалість фінансового та економіч-
ного механізму розвитку лісового господарства;

– недосконалість податкової бази, яка не 
враховує довгострокового періоду лісовиро-
щення;

– рівень середньої зарплати нижчий від 
загальнодержавного;

– зростання попиту на внутрішнього ринку 
деревини;

– ріст самовільних рубок, самозахватів 
лісових земель, неналежний правовий статус 
лісової охорони.

Для подолання зазначених вище проблем 
існує необхідність розробки конкретної страте-
гії розвитку лісового господарства, яка б забез-
печувала стабільний розвиток лісового гос-
подарства шляхом підвищення ефективності 
управління, багатоцільового використання 
лісових ресурсів та корисних властивостей лісу.

Основними завданнями такої стратегії пови-
нні стати:

– удосконалення нормативно-правової бази 
в галузі лісового господарства та її гармонізація 
з міжнародними принципами сталого розвитку 
та управління лісами;

– оптимізація структури лісогосподарських 
підприємств та організацій;

– збільшення лісистості території до нау-
ково обґрунтованого оптимального рівня; 

– нарощування ресурсного і екологічного 
потенціалу лісів;

– збереження біологічного різноманіття 
лісових екосистем;

– посилення стійкості лісових екосистем 
до негативних факторів навколишнього середо-
вища, антропогенного навантаження, змін клі-
мату;

– вирішення лісничо-екологічних проблем 
регіонів; 

– ефективне використання лісових ресурсів 
на ринкових засадах;

– удосконалення економічно-фінансового 
механізму;

– підвищення прибутковості ведення лісо-
вого господарства в лісозабезпечених регіонах;

– сприяння вирішенню соціально-економіч-
них проблем місцевих громад;

– посилення правового захисту працівників 
лісової охорони;

– розвиток лісогосподарської науки і освіти;
– розширення міжнародного співробітни-

цтва;
– інформування громадськості про стан 

лісового господарства, залучення до прийняття 
рішень щодо використання природного потенці-
алу лісів, екологічне виховання.

Шляхи та засоби розв’язання проблем поля-
гають у проведенні реформування лісового гос-
подарства з використанням позитивного вітчиз-
няного та міжнародного досвіду, поєднанні 
заходів державної підтримки та впровадження 
ринкових механізмів у лісовому господарстві, 
збереженні переважно державної власності на 
ліси (таблиця 1).

Реалізація положень стратегії сприятиме 
забезпеченню розвитку і управління лісовим гос-
подарством, збільшенню площі лісів держави, 
збереженню біорізноманіття та невиснажливого 
лісокористування, задоволенню потреб суспіль-
ства в лісових ресурсах, створенню більш спри-
ятливих умов для розвитку підприємництва, 
створенню нових робочих місць, зменшенню 
загрози деградації земель, зростанню частки 
продукції лісового господарства у ВВП, забез-
печенню зайнятості та соціальної захищеності 
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працівників лісового сектора; зростанню інвес-
тицій в лісову галузь, а також гармонізації 
норм ведення лісового господарства України до 
відповідних критеріїв Європейського Союзу.

Висновки. Лісове господарство є важли-
вим складовим елементом економіки України, 
оскільки, крім того, що забезпечує державу 
сировиною для багатьох галузей промисловості, 
воно ще є основою для здійснення господарської 
діяльності, яка передбачає створення робочих 
місць і виготовлення продукції, а отже, форму-
вання ВВП.

Лісове господарство має вагоме значення для 
сталого розвитку агропромислового комплексу, 
а також для продовольчої та енергетичної без-
пеки країни. 

Сучасний стан лісів України, який є резуль-
татом численних змін нормативного регулю-
вання та економічних меж діяльності лісового 
господарства, протягом останніх десятирічь 
не може характеризуватись як задовільний. 
Це доводить нижчий на запас деревини у віці 
головного користування у порівнянні із запасом 
цільових еталонних насаджень, значна частка 
насаджень з недопустимо низькою участь голо-

вних порід у складі мішаних насаджень та неза-
довільна товарна структура насаджень.

З економічної точки зору, показники лісо-
вого господарства є невисоким. Незважаючи 
на значний потенціал лісового сектора, його 
управління та використання не є ефективним, 
не відповідає сучасним вимогам і потребує вдо-
сконалення.

Першочерговим задаванням удосконалення 
управління лісовим господарством повинно 
стати формування конкретної стратегії розвитку 
лісового господарства, яка покликана забезпе-
чити стабільний розвиток лісового господарства 
шляхом підвищення ефективності управління, 
багатоцільового використання лісових ресурсів 
та корисних властивостей лісу.

Реалізація положень стратегії сприятиме 
забезпеченню розвитку і управління лісовим 
господарством, збільшенню площі лісів дер-
жави, збереженню біорізноманіття та неви-
снажливого лісокористування, задоволенню 
потреб суспільства в лісових ресурсах, ство-
ренню більш сприятливих умов для розвитку 
підприємництва, створенню нових робочих 
місць, зменшенню загрози деградації земель, 

Таблиця 1
Шляхи та засоби вирішення проблем лісового господарства

Шляхи Засоби вирішення проблеми

Підвищення ефективності 
управління лісовим 

господарством

– передачу лісів, що знаходяться у державній власності, до сфери управління 
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі 
лісового господарства – Держкомлісгоспу, та посилення його функцій;
– підтримку комунальної власності на ліси в межах населених пунктів;
– підтримку приватної власності на ліси, які створюються на землях, що зна-
ходяться у приватній власності;
– посилення повноважень Державної інспекції з контролю за охороною, захис-
том, використанням та відтворенням лісів з метою підвищення ефективності 
ведення лісового господарства всіма лісокористувачами

Реформування 
економічної та фінансової 
системи ведення лісового 

господарства

– створення конкурентних засад формування послуг лісовому господарству 
приватними підприємствами і підприємцями;
– вдосконалення плати за лісові ресурси через заміну поденної плати на 
лісовий податок в залежності від площі лісового фонду та ринкової вартості 
заготовленої деревини; 
– направлення місцевим громадам частини лісового податку; 
– розробку методики розрахунку рівня плати за використання земель лісового 
фонду для потреб рекреації, мисливства, промислової заготівлі грибів, ягід, 
лікарської сировини тощо

Вдосконалення ведення 
лісового господарства

– забезпечення екологічно орієнтованого ведення лісового господарства та 
комплексного використання лісових ресурсів, з врахуванням ландшафтно-
водозбірних принципів ведення лісового господарства, перегляд принципів 
розподілу лісів за екологічним і господарським значенням та залежно від 
переваг виконуваних ними функцій, розробка кадастрової оцінки лісів, змен-
шення обсягів суцільних рубок, заміна їх на поступові і вибіркові, особливо в 
лісах зелених зон навколо населених пунктів;
– забезпечення збереження біологічного різноманіття лісів;
– інвентаризацію та оптимізацію мережі лісових природно-заповідних терито-
рій та об’єктів

Ефективне використання 
лісових ресурсів

– запровадження реалізації заготовленої деревини на конкурсних засадах 
через аукціони і торги для формування прозорого ринку деревини; – ство-
рення конкурентних засад формування послуг лісовому господарству приват-
ними підприємствами і підприємцями

Міжнародне 
співробітництво

Приєднання України до пан-європейського процесу щодо збереження і захисту 
лісів передбачає:
– забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України щодо лісів; 
– участь у роботі міжнародних лісівничих організацій;
– вивчення нових технологій і методів організації та ведення лісового госпо-
дарства; 
– розширення співпраці між науковими і освітніми організаціями, проведення 
спільних наукових досліджень
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зростанню частки продукції лісового госпо-
дарства у ВВП, забезпеченню зайнятості та 
соціальної захищеності працівників лісового 
сектора; зростанню інвестицій в лісову галузь, 
а також гармонізації норм ведення лісового 
господарства України до відповідних критеріїв 
Європейського Союзу.
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