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The aim of the article is to study the theoretical bases and develop prac-
tical recommendations for the improvement of forestry policy instru-
ments in Ukraine. The theoretical aspects of forming the forestry policy 
in Ukraine aimed at ensuring the competitiveness of the forestry sector 
are considered. The formulation of the forestry policy should be carried 
out with regard to following principles: openness; consideration for the 
interests of all stakeholders; coherence of the forestry policy with the poli-
cies of other sectors of the economy; application of the scientific approach 
for the selection of priority areas for developing the forestry sector. The 
effectiveness of forestry policy in many respects depends on the correct 
selection and consistency of the use of the relevant instruments. Forestry 
policy can be considered effective, provided that the set goals and ob-
jectives are achieved, it is successfully implemented in practice through 
applying its effective instruments. To evaluate the effectiveness of for-
estry policy and its instruments, it is proposed to conduct three types of 
analysis: preliminary, current and retrospective. There carried out classi-
fication of forestry policy instruments by breaking them down into follow-
ing groups: legal, administrative, market, fiscal, financial, sanction and 
informational ones.
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state regulation.
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Цель статьи состоит в изучении теоретических основ и разработке 
практических рекомендаций по совершенствованию инструментов 
лесной политики Украины. Рассмотрены теоретические аспекты 
формирования лесной политики Украины, направленной на обеспече-
ние конкурентоспособности лесопромышленного комплекса. Форми-
рование лесной политики должно осуществляться с учетом следую-
щих принципов: открытости; учет интересов всех заинтересованных 
сторон; согласованности лесной политики с политикой других отрас-
лей экономики; применения научного подхода для выбора приоритет-
ных направлений развития ЛПК. Эффективность лесной политики 
во многом зависит от правильного подбора и последовательности 
использования соответствующих инструментов. Лесную политику 
можно считать действенной при условии достижения поставленных 
целей и задач, она успешно реализуется на практике путем примене-
ния действенных ее инструментов. Для оценки действенности лес-
ной политики и ее инструментов предлагается проводить три вида 
анализа: предварительный, текущий и ретроспективный. Осущест-
влена классификация инструментов лесной политики путем выделе-
ния таких групп: правовые, административные, рыночные, фискаль-
ные, финансовые, санкционные и информационные.
Ключевые слова: лесная политика, лесопромышленный комплекс, ин-
струменты лесной политики, государственное регулирование.
Табл.: 1. Библ.: 11. 

Удк 338.012

JEl Сlassification: Q23

інсТруменТи лісової поліТики україни
 2018 КИзИМ М. о., ЯРошенКо і. в.

УДК 338.012
JEL Сlassification: Q23

Кизим М. О., Ярошенко І. В.
Інструменти лісової політики України

Мета статті полягає у вивченні теоретичних основ і розробленні практичних рекомендацій щодо вдосконалення інструментів лісової політики 
України. Розглянуто теоретичні аспекти формування лісової політики України, спрямованої на забезпечення конкурентоспроможності лісопро-
мислового комплексу. Формування лісової політики повинно здійснюватися з урахуванням таких принципів: відкритості; врахування інтересів усіх 
зацікавлених сторін; узгодженості лісової політики з політикою інших галузей економіки; застосування наукового підходу для вибору пріоритетних 
напрямів розвитку ЛПК. Ефективність функціонування лісової політики багато в чому залежить від правильного підбору та послідовності впрова-
дження відповідних інструментів. Лісова політику можна вважати дієвою за умови досягнення поставлених цілей і завдань, вона успішно реалізу-
ється на практиці шляхом застосування дієвих її інструментів. Для оцінки дієвості лісової політики та її інструментів пропонується проводити 
три види аналізу: попередній, поточний і ретроспективний. Здійснено класифікацію інструментів лісової політики шляхом виокремлення таких 
груп: правові, адміністративні, ринкові, фіскальні, фінансові, санкційні й інформаційні.
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Постановка проблеми. Лісопромисловий комплекс 
(ЛПК) належить до важливих ланок національного госпо-
дарства України. Нині в Україні існують численні проблеми 
в діяльності ЛПК, що зумовлені недоліками чинного дер-
жавного регулювання, законодавчо встановлених норм, зо-
крема, в економічній та фіскальній політиці. Так, неефектив-
ність роботи підприємств ЛПК спричинена обмеженістю 
бюджетного фінансування, відсутністю дієвих стимулів для 
розвитку лісової галузі, непрозорістю вітчизняного ринку 
лісосировини та лісопродукції, а також неврахуванням сти-
мулюючих інструментів у системі фіскального регулювання 
природокористування у лісовому господарстві [1]

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемні питання, пов’язані з формуванням лісової політики, 
державним управлінням лісовим господарством, форму-
ванням інструментів лісової політики відображенні у пра-
цях багатьох науковців, зокрема, І. Антоненка, В. Бондаря, 
А. Дейнеки, Я. Коваля, О. Мельника, І. Синякевича, М. Хве-
сика, М. Шершуна та ін. Незважаючи на значне надбання 
у цій сфері, є необхідність у подальшому вдосконаленні 
системи інструментів лісової політики для забезпечення 
конкурентоспроможності ЛПК України.

Мета статті полягає у вивченні теоретичних основ 
і  розробленні практичних рекомендацій щодо вдоскона-
лення інструментів лісової політики України.

Виклад основного матеріалу. Лісовий комплекс – 
це економічна доцільна система підприємств, діяльність 
яких зумовлена використанням лісових ресурсів, що роз-
виваються завдяки досягненню конкурентних переваг 
і  гео графічної концентрації на умовах державно-при ват-
ного партнерства [2, с. 14–16].

ЛПК є галуззю, що займається розведенням лісу, 
його вирубкою, переробкою і виготовленням виробів з де-
ревини, а також випуском целюлози, паперу та іншої про-
дукції. До його складу входять лісове господарство, лісо-
заготівельна промисловість, галузі лісової промисловості 
по механічній, хіміко-механічній та хімічній (лісохімічна, 
целюлозно-паперова промисловість) переробці деревини, 
а також гідролізна і дубильно-екстракційна промисловість, 
обслуговуючі вироб ництва (виробництво і ремонт машин 
та устаткування), заводи з виготовлення предметів праці 
для окремих галузей, підприємства матері ально-технічного 
постачання, галузі і заклади невиробничого обслуговування 
(підготовка нау ково-дослідна і проектно-конструкторська 
діяль ність) [3, с. 299]

Лісове господарство потребує інноваційних підходів 
до трансформації системи регулювання цієї сфери. Умон-
тування інститутів ринку в систему регулювання ведення 
лісового господарства має супроводжуватися застосуван-
ням широкого спектра прийомів інституалізму, щоб мак-
симально врахувати вплив значної кількості формальних 
і  неформальних інститутів на принципи, форми та спосо-
би ведення лісового господарства [4].

Впровадження інституційної реформи має базува-
тись на відокремленні функцій законотворення і державно-
го контролю у сфері лісових відносин від функцій ведення 
лісового господарства та торгівлі деревиною шляхом удо-
сконалення роботи фінансово-економічного механізму ве-
дення лісового господарства (включаючи оподаткування) 
з урахуванням територіальної нерівномірності розподілу 
лісових ресурсів, постійно зростаючих витрат на забезпе-
чення соціальних і екологічних функцій лісів, необхідності 
інвестицій у збільшення площі та покращення якості лісів; 
забезпечення ефективної системи контролю над діяльніс-
тю інститутів фіскального регулювання лісового господар-
ства [5].

Досвід багатьох країн світу свідчить, що лісова по-
літика відіграє вирішальну роль у досягненні сталого лі-
сокористування і забезпеченні конкурентоспроможності 
ЛПК, вона визначає основні принципи використання лісо-
вих ресурсів, довгострокові цілі й інструменти державного 
регулювання. 

Лісова політика – це комплекс заходів, спрямованих 
на забезпечення охорони, відтворення і ефективного, зба-
лансованого використання всіх ресурсів, корисних влас-
тивостей та інших цінностей лісів, необхідних цивілізації 
сьогодні та в майбутньому. Необхідною умовою її успішної 
реалізації є наявність системи управління лісами та лісо-
вим сектором економіки на міжнародному і національному 
рівнях [6].

А. М. Польовський [7] зазначив, що лісова політика ви-
значає основні принципи використання лісових ресурсів для 
потреб суспільства. Національна лісова політика окреслює 
довгострокові цілі лісового господарства, інструменти, необ-
хідні для їх досягнення, і способи реалізації лісової політики. 
Мета ефективної лісової політики – встановлення цілей та 
інструментів досягнення багатоцільового і невиснажливого 
лісового господарства на засадах сталого розвитку. 

Лісова політика, як зазначив І. М. Синякевич [8, с. 7; 
9, с. 36], має бути спрямована на посилення стимулювання 
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сталого лісокористування. Вона являє собою сукупність 
принципів та інструментів, які використовуються наці-
ональними і наднаціональними органами, політичними 
партіями і громадськими організаціями для відстоювання 
своїх інтересів у галузі відтворення, охорони і викорис-
тання лісових ресурсів. Так, до принципів економічного 
стимулювання сталого лісокористування віднесено: орієн-
тацію системи інструментів лісової політики на досягнен-
ня максимальної величини економічного, екологічного та 
соціального ефектів від лісокористування; трансформацію 
негативних зовнішніх економічних, екологічних і соціаль-
них ефектів, що утворюються в процесі лісокористування, 
на внутрішні (екологічні витрати); посилення стимуляцій-
них функцій інструментів лісової політики з урахуванням 
взаємозв'язків між окремими компонентами лісових ре-
сурсів; регіональну диференціацію стимуляційного впливу 
інструментів лісової політики. А принцип орієнтації сис-
теми інструментів лісової політики на досягнення макси-
мальної величини економічного, екологічного та соціаль-
ного ефектів від лісокористування передбачає формування 
системи економічного стимулювання, яка була б спрямова-
на на отримання максимального інтегрованого ефекту від 
відтворення і використання лісових ресурсів. 

Ефективність функціонування лісової політики ба-
гато в чому залежить від правильного підбору та послі-
довності впровадження відповідних інструментів. Для за-
безпечення конкурентоспроможності лісопромислового 
комплексу України необхідно сформувати і впровадити 
лісову політику шляхом удосконаленню системи її інстру-
ментів.

Аналіз економічної літератури показав відсутність 
єдиного підходу до формування і класифікації інструмен-
тів лісової політики.

Так, У. П. Бабкевич [10] інструменти лісової полі-
тики згрупував за характером впливу на суб'єктів лісоко-
ристування: економічні (створення національної системи 
менеджменту в лісовому господарстві та екологічної сер-
тифікації лісових екосистем, державні дотації); адміністра-
тивні (національний кадастр парникових газів у лісовому і 
сільському господарстві, державні стандарти на стан лісо-
вих екосистем, заборону експорту круглої кондиційної де-
ревини); правові (національне законодавство України, що 
регулює діяльність у сфері лісового господарства, міжна-
родні домовленості, спрямовані на збереження та покра-
щення стану лісових екосистем); соціально-психологічних 
(обов'язкове навчання дітей та молоді правилам поведінки 
в лісі; відкритість та поширення інформації серед населен-
ня про значення лісових екосистем).

І. М. Синякевич [8] виділив такі види інструментів лі-
сової політики: лісова політика щодо ціноутворення (лісові 
такси на деревину, лісові такси на недеревні рослинні ре-
сурси лісу, лісові такси на добування мисливських тварин 
(ліцензії, карточки), ціни на послуги лісогосподарського 
виробництва, ціни на продукцію лісокористування, еко-
номічна оцінка лісових ресурсів і земель, орендна плата за 
лісокористування, лісові аукціони); лісова фіскальна полі-
тика (екологічні податки на забруднення довкілля, еколо-
гічний податок за погіршення стану природних об’єктів, 
податок на лісовий доход, екологічне мито); фінансова лі-
сова політика (дотації з державного та місцевого бюджетів 

на розвиток лісового господарства, компенсації підпри-
ємствам лісового господарства за особливий режим лісо-
користування, пряме фінансування підприємств лісового 
господарства з державного та місцевого бюджетів і приро-
доохоронних фондів, пільгове кредитування підприємств 
лісового господарства, екологічне страхування, екологічна 
застава); лісова політика щодо лісового менеджменту (еко-
логічні стандарти, екологічна сертифікація лісів, плани і 
програми лісового менеджменту, ліміти на використання 
природних ресурсів, штрафи за екопорушення, екоаудит, 
контроль за лісокористуванням); лісова інформаційна по-
літика (лісовий кадастр, індикатори сталого розвитку лісо-
вого господарства, моніторинг стану лісів і використання 
лісових ресурсів, екологічна інформація про охорону лісів, 
відтворення і використання лісових ресурсів); правова лі-
сова політика (екологічна конституція Землі, лісовий ко-
декс України, адміністративні постанови щодо лісокорис-
тування). В наведеній класифікації інструменти лісової по-
літики згруповані за напрямками їх впровадження у прак-
тику. Деякі з них у практиці національної лісової політики 
не використовуються, зокрема: лісові такси на недеревні 
рослинні ресурси лісу; економічна оцінка лісових ресурсів 
і земель; лісові аукціони; екологічні податки за погіршення 
стану природних об’єктів; податок на лісовий доход; еколо-
гічне мито; компенсації підприємствам лісового господар-
ства за особливий режим лісокористування; пільгове кре-
дитування підприємств лісового господарства; екологічне 
страхування; екологічна застава; екологічна сертифікація 
лісів; екоаудит; індикатори сталого розвитку лісового гос-
подарства.

С. О. Мельник [11, с. 91] запропонував поділити ін-
струменти лісової політики за впливом на поведінку лісоко-
ристувачів на обов'язкові та добровільні. До обов'язкових 
належать інструменти, які безпосередньо примушують до 
суспільно бажаних дій. Добровільні інструменти лісової 
політики опосередковано сприяють раціональному лісо-
користуванню, створюючи стимули завдяки різній альтер-
нативній вартості дій суб'єкта. Класифікація інструментів 
лісової політики включає такі групи: правові, адміністра-
тивні, ринкові, фіскальні, фінансові, економічні санкції та 
додаткові інструменти.

Проведений аналіз наявних в економічній літературі 
підходів до систематизації інструментів лісової політики 
дозволив удосконалити їх класифікацію (табл. 1).

Як видно з табл. 1, інструменти лісової політики по-
ділено на групи: правові, адміністративні, ринкові, фіскаль-
ні, фінансові, санкційні та інформаційні.

Лісова політику можна вважати дієздатною за умо-
ви досягнення поставлених цілей і завдань, вона успішно 
реалізується на практиці шляхом застосування дієвих її 
інструментів. Для оцінки дієвості лісової політики та її ін-
струментів пропонується проводити три види аналізу: по-
передній, поточний і ретроспективний. 

Попередній аналіз необхідний для формулювання 
альтернативних сценаріїв розвитку ЛПК і проводить-
ся за допомогою теоретичних і емпіричних економіко-
математичних моделей. Поточний аналіз лісової політики 
здійснюється з метою моніторингу ефективності здійснен-
ня лісової політики за допомогою кількісних і якісних ме-
тодів дослідження. 
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Ретроспективний аналіз виконується на стадії за-
вершення лісової політики на основі отриманих фак-
тичних результатів її здійснення з метою визначення 
ефективності впровадженої політики. Поточний і ретро-
спективний аналіз є основою оцінки ефективності лісо-
вої політики та прийняття рішення щодо продовження, 
розширення, скорочення, внесення змін або повного за-
вершення реалізації лісової політики. Для проведення 
поточного і  ретроспективного аналізу лісової політики 
нами обґрунтовано застосування багатокритеріального 
аналізу, аналізу витрат і вигод, анкетування, опитування, 
методів експертних оцінок та ін. Поєднання кількісних і 
якісних методів аналізу дозволить отримати оптимальну 
і найбільш об’єктивну оцінку ефективності здійснення лі-
сової політики [7, с. 8].

Система інструментів лісової політики повинна змі-
нюватися під впливом зовнішнього та внутрішнього серед-

овища. Так, для забезпечення конкурентоспроможності 
ЛПК необхідно застосувати такі інструменти лісової по-
літики: внести зміни у бюджетне та податкове законодав-
ство, якими передбачити стимулювання розвитку лісової 
галузі та зменшення податкового тиску: забезпечити дер-
жавну підтримку ЛПК, залучити інвестиції, стимулювати 
державно-приватні партнерства, створити Державний 
фонд розвитку лісового господарства. Формування дієвої 
лісової політики потребує: удосконалення нормативно-
правового забезпечення розвитку лісопромислового комп-
лексу, створення системи економічних і правових важелів, 
які б регулювали роботу підприємств ЛПК з різними си-
ровинними можливостями, розмежування регуляторних, 
наглядових і контрольних функції державного управлін-
ня, зміни системи прийняття рішень і підвищення якості 
державного управління, що дозволить подолати зарегу-
льованість і тиск на бізнес. В Україні відсутня законодавчо 

Таблиця 1

Класифікація інструментів лісової політики

Ознака Інструменти лісової політики

Правові

міжнародні конвенції та угоди 
національне законодавство України у сфері лісового господарства 
державні програми розвитку лісового господарства 
державна підтримка 

адміністративні

державне регулювання та управління у сфері лісових відносин 
організація лісового господарства 
лісовпорядкування 
державний лісовий кадастр та облік лісів 
моніторинг лісів і лісова сертифікація 

ринкові

ціни на продукцію лісопромислового комплексу 
рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  
Сертифікація лісів і маркування продукції 
тарифи 
мито 

Фіскальні

Податкове навантаження 
Податкові ставки 
Спеціальний режим оподаткування 
альтернативні режими оподаткування 
розстрочення і відстрочення податкових платежів 

Фінансові

державні і місцеві бюджети 
Структура видатків бюджету 
Бюджетні інвестиції 
трансферти 
дотації і компенсації підприємствам лісової галузі 
інвестиції 
кредити на ведення лісового господарства 
Пільгові кредити 
Фонд на відновлення, охорону та захист лісових систем 

Санкційні

дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова або кримінальна відповідальність за порушення  
лісового законодавства
Штрафи 
Санкції 

інформаційні Система освіти та виховання 
відкритість і поширення інформації серед населення про значення лісових екосистем 

Джерело: сформовано авторами на основі [8–11]
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оформлена державна лісова політика, тому необхідно роз-
робити і прийняти закон України «Лісова політика» відпо-
відно до вимог ФАО до формування національних лісових 
програм і рішень конференції міністрів з охорони лісів 
«Ліси Європи  2020» (2012), Паризької угоди щодо кліма-
тичних змін. Законодавчо закріплена національна лісова 
політика стала б основою до формування стратегічних на-
прямів розвитку ЛПК України. 

Висновки. Україні потрібна законодавчо закріплена 
лісова політика, що формує стратегічні цілі розвитку ЛПК, 
включає економічні, екологічні та соціальні пріоритети в 
досягненні цих цілей, інструменти та механізми держав-
ного регулювання. Формування лісової політики повинно 
здійснюватися з урахуванням таких принципів: відкритості; 
врахування інтересів усіх зацікавлених сторін; узгодженос-
ті лісової політики з політикою інших галузей економіки; 
застосування наукового підходу для вибору пріоритетних 
напрямів розвитку ЛПК. З використанням правових, адмі-
ністративних, ринкових, фіскальних, фінансових, санкцій-
них та інформаційних інструментів лісової політики.
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