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Дзюбенко О. М. Державна інвестиційно-інноваційна політика розвитку лісового сектора:  
еколого-економічні аспекти та механізми реалізації

Обґрунтовано необхідність формування державної інвестиційно-інноваційної політики розвитку лісового сектора як важливої передумови по-
долання інвестиційного дефіциту як у державному, так і в корпоративному секторах лісогосподарського та деревообробного виробництва. 
Проаналізовано основні тенденції освоєння суб’єктами лісогосподарського підприємництва капітальних інвестицій, динаміку залучення лісогос-
подарськими підприємствами кредитних коштів, а також зрушення в структурі капітальних інвестицій у 2016 р. порівняно з 2013 р. Установле-
но, що важливою складовою державної інвестиційно-інноваційної політики розвитку лісового сектора має стати набір стимулів стосовно при-
скорення процесів модернізації та оновлення матеріально-технічної бази лісозаготівель та деревообробки. Обґрунтовано потребу у формуванні 
інституціонального підґрунтя встановлення партнерських відносин між державою та підприємницькими структурами в частині фінансування 
проектів модернізації лісозаготівельного та деревообробного обладнання.
Ключові слова: інвестиційно-інноваційна політика, лісовий сектор, раціональне лісокористування, лісогосподарське підприємство, механізм, ка-
пітальні інвестиції, кредитні кошти.
Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 8. 
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политика развития лесного сектора: эколого-экономические 
аспекты и механизмы реализации

Обоснована необходимость формирования государственной инвести-
ционно-инновационной политики развития лесного сектора как важ-
ной предпосылки преодоления инвестиционного дефицита как в госу-
дарственном, так и в корпоративном секторах лесного и деревообра-
батывающего производства. Проанализированы основные тенденции 
освоения субъектами лесного предпринимательства капитальных 
инвестиций, динамика привлечения лесохозяйственными предприя-
тиями кредитных средств, а также сдвиги в структуре капитальных 
инвестиций в 2016 г. по сравнению с 2013 г. Установлено, что важной 
составляющей государственной инвестиционно-инновационной по-
литики развития лесного сектора должны стать стимулы ускорения 
модернизации и обновления материально-технической базы лесоза-
готовок и деревообработки. Обоснована необходимость в формиро-
вании институциональной основы установления партнерских отно-
шений между государством и предпринимательскими структурами в 
части финансирования проектов модернизации лесозаготовительно-
го и деревообрабатывающего оборудования.
Ключевые слова: инвестиционно-инновационная политика, лесной 
сектор, рациональное лесопользование, лесохозяйственное предприя-
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The need for formation of the State investment and innovation policy for de-
velopment of forest sector has been substantiated as an important prerequi-
site for overcoming investment deficits in both the public and the corporate 
sectors of forest and wood processing production. The main tendencies in the 
implementation of capital investments by the entities of forestry entrepre-
neurship, dynamics of involvement of credit resources by forestry enterprises, 
and shifts in the structure of capital investments in 2016 were analyzed as 
compared to 2013. It has been found that an important part of the State 
investment and innovation policy for development of forest sector should be 
incentives to accelerate the modernization and upgrading of the material-
technical base of lumbering and wood processing. The need to form an insti-
tutional framework for partnership between the State and business entities 
in the part of financing the projects of modernization of lumbering and wood 
processing equipment has been substantiated. 
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В останні періоди однією з найбільш складних про-
блем структурної перебудови національної еко-
номіки є модернізація лісового сектора, функ-

ціональним ядром котрого виступає лісогосподарське 
виробництво. Суттєве зменшення бюджетного фінан-
сування процесів лісовідновлення та введення експорт-
них обмежень на продаж необробленої деревини при-
звели до інвестиційного дефіциту розвитку державних 
лісогосподарських підприємств, що негативним чином 
відобразилося на темпах оновлення та реконструкції 

матеріально-технічної бази лісозаготівель і деревооб-
робки. З огляду на сказане, актуалізувалася проблема 
нарощення обсягів залучення інвестицій у різноманіт-
ні сегменти лісового сектора для усунення негативних 
екстерналій, пов’язаних з нераціональним лісокорис-
туванням та сировинною спрямованістю лісогоспо-
дарського виробництва. Тобто постала необхідність в 
розробці теоретико-методологічних підходів і прак-
тичних рекомендацій стосовно формування державної 
інвестиційно-інноваційної політики розвитку лісового 
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сектора, яка сприятиме диверсифікації джерел фінансо-
вого забезпечення проектів модернізації лісогосподар-
ського та деревообробного виробництва, а також еко-
логізації лісокористування. 

Формуванню напрямів та інструментів, а також 
механізмів реалізації пріоритетів інвестиційно-іннова-
ційного забезпечення структурної перебудови та модер-
нізації лісового сектора присвячені праці І. Антоненко, 
А. Бобка, В. Бондара, А. Калашнікова, Л. Малюти, Г. Ми-
хальчинець, В. Сторожука, В. Ткача та інших [1–8], але 
не повною мірою є обґрунтованим концепт формування 
та реалізації політики інвестиційно-інноваційного роз-
витку суб’єктів лісогосподарського та деревообробного 
підприємництва як на загальнонаціональному, так і на 
регіональному і локальному рівнях. Передумовами сто-
совно прискорення темпів формування та імплементації 
інструментів інвестиційно-інноваційної політики розви-
тку лісового сектора є високий рівень фізичного спрацю-
вання та морального старіння виробничого устаткування 
та об’єктів лісогосподарської інфраструктури.

Метою статті є формування магістральних напря-
мів державної інвестиційно-інноваційної політики роз-
витку лісового сектора та механізмів її реалізації в кон-
тексті подолання негативних проявів у господарському 
освоєнні лісоресурсного потенціалу та в лісопереробно-
му сегменті національного господарства.

Лісове господарство має особливе значення для 
підвищення рівня забезпеченості держави та 
населення лісогосподарською продукцією та 

покращення стану навколишнього середовища. Роз-
ширене відтворення в лісовому господарстві України 
потребує нарощування інвестиційного забезпечення 
суб’єктів господарювання. Високий ступінь морального 
та фізичного зносу лісозаготівельного та деревооброб-
ного устаткування зумовлює необхідність здійснення 
інвестицій у запровадження сучасних технологій, тех-
нічне переоснащення лісогосподарських підприємств, а 
також у розробку та виробництво вітчизняного високо-
технологічного обладнання на рівні держави. 

Однак низький рівень ефективності діяльності та, 
як наслідок, незадовільний фінансовий стан лісогоспо-
дарських підприємств, відсутність інституційних пере-
думов для реалізації інвестиційних процесів обмежують 
можливості для здійснення ними інвестиційної діяль-
ності. Недостатність власних коштів та лімітованість 
доступу до банківських позик не дають змоги підви-
щувати темпи виробництва та якість лісогосподарської 
продукції, стримують розвиток науково-технічного по-
тенціалу лісової галузі [4].

Дослідження Г. Михальчинець показують, що дер-
жавні лісогосподарські підприємства здійснюють інвес-
тування в господарську діяльність за рахунок власних 
джерел і майже не використовують зовнішні джерела 
фінансування, зокрема банківське кредитування або 
кошти спецфондів та програм. Сьогоднішні пропозиції 
банківських установ щодо фінансування лісових госпо-
дарств майже відсутні. Це пов’язано зі значними ризи-
ками, зокрема пов’язаними з часом і нерентабельністю 
даного виду господарської діяльності. Має місце слаб-

кий рівень розвитку кредитної та фондової складових 
частин у фінансуванні оборотних та особливо основних 
засобів лісових господарств. Спостерігається також пе-
реважання короткострокового фінансування над довго-
строковим [6].

Найбільш системно до причин консервації інве-
стиційного дефіциту в лісовому господарстві 
підходить В. Бондар, який вважає, що уповіль-

нені темпи інвестування лісогосподарських проектів 
пов’язані, по-перше, із захмарними процентами під 
кредитні ресурси комерційних банків, які роблять не-
вигідними навіть не надто капіталомісткі проекти в лі-
согосподарському виробництві; по-друге, з нерозвине-
ністю вітчизняного фінансового ринку, що не дозволяє 
активізувати портфельне інвестування потреб лісового 
господарства; по-третє, з тим, що постійні лісокори-
стувачі, крім традиційних прямих і непрямих податків, 
змушені сплачувати до Державного бюджету України 
дивіденди, що звужує їх власні можливості стосовно 
збільшення обсягів реінвестування отриманих прибут-
ків; по-четверте, з відсутністю інституціональних пере-
думов для створення спільних підприємств з потужни-
ми суб’єктами деревообробного підприємництва [3].

Виходячи з високого рівня морального старін-
ня лісозаготівельного та деревообробного обладнання  
В. Сторожук прикметною рисою фінансової підтримки 
лісового господарства розглядає підтримку інвестицій в 
інновації та оновлення технології робіт [7].

Існує проблема інвестиційного забезпечення не 
лише продуктових (оновлення техніко-технологічної 
бази лісорозведення, лісозаготівель та деревообробки), 
але й процесних інновацій. Такого роду інноваціями 
слід вважати виокремлені В. Ткачем [8] розробку і впро-
вадження концепції багатофункціональної ролі лісів, 
яка спиралася б на чіткі діагностичні показники транс-
формації лісових екосистем, та водозбірно-ландшафтні 
принципи лісогосподарювання.

За період з 2008 по 2016 рр. у динаміці фактичних 
капітальних інвестицій, профінансованих лісогосподар-
ськими підприємствами Державного агентства лісових 
ресурсів (Держлісагентства) України, в цілому спостері-
галася висхідна тенденція. Так, у 2016 р. порівняно з 2008 р.  
фактичний обсяг капітальних інвестицій збільшився у 
2,8 разу, порівняно з 2013 р. – у 1,89 разу (рис. 1). 

Незважаючи на значне зростання номінальної ве-
личини капітальних інвестицій, профінансованих лісо-
господарськими підприємствами, у динаміці капіталь-
них інвестицій у порівняних цінах 2007 р. висхідної тен-
денції не спостерігалося (обсяг інвестицій у порівняних 
цінах визначався шляхом ділення фактичного обсягу 
інвестицій на кумулятивний індекс цін виробників). Зо-
крема у 2016 р. порівняно з 2008 р. обсяг капітальних ін-
вестицій у порівняних цінах 2007 р. зменшився на 33859 
тис. грн, порівняно з 2013 р. – на 23801 тис. грн. Тобто в 
цілому якісних зрушень у динаміці капітальних інвести-
цій, профінансованих державними лісогосподарськими 
підприємствами, не спостерігається. Це пов’язано з тим, 
що бюджетне фінансування капітальних видатків різко 
скоротилося, не сформовано інституційних передумов 
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Капітальні інвестиції, профінансовані лісогосподарськими підприємствами,
які підпорядковані Держлісагентству, у порівняних цінах 2007 р., тис. грн

Фактичні капітальні інвестиції, профінансовані лісогосподарськими підприємствами,
які підпорядковані Держлісагентству, тис. грн

Інвестиції,
тис. грн
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Рис. 1. Капітальні інвестиції, профінансовані лісогосподарськими підприємствами,  
які підпорядковані Держлісагентству України 

Джерело: розраховано за даними Держлісагентства України.

для суттєвого збільшення залучення в сектор держав-
них лісогосподарських підприємств кредитних коштів.

Занепокоєння викликає той факт, що у 2016 р. по-
рівняно з 2013 р. на 27690,3 тис. грн зменшилися обсяги 
капітального будівництва, що свідчить про зменшення 
масштабів введення в експлуатацію нових виробничих 
площ. Також у 2016 р. порівняно з 2013 р. відбулося 
зменшення придбання (створення) нематеріальних ак-
тивів (зменшення склало 2593,7 тис. грн). У 2016 р. по-
рівняно з 2013 р. відбулося збільшення обсягів фінан-
сування таких складових капітальних інвестицій: при-
дбання (виготовлення) основних засобів (439229 тис. 
грн), придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів (29364,6 тис. грн), модернізація, 
модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) 
основних засобів (66870,8 тис. грн), капітальний ремонт 
(4757,4 тис. грн) (табл. 1).

Якщо проаналізувати структуру капітальних ін-
вестицій, профінансованих підпорядкованими 
Держлісагентству України лісогосподарськими 

підприємствами у 2016 р. порівняно з 2013 р., то можна 
констатувати певні зрушення.

Якщо у 2013 р. придбання (виготовлення) основ-
них засобів становило 52,4%, то у 2016 р. – 64,5% (рис. 2, 
рис. 3). Даний факт має надзвичайно позитивне значен-
ня, оскільки свідчить про посилення спрямованості ка-
пітальних видатків на придбання основних засобів, що 
в цілому сприятиме зменшенню рівня зносу основного 
капіталу. При цьому негативним моментом фінансуван-

ня капітальних інвестицій є те, що у 2016 р. порівняно з 
2013 р. у їх структурі зменшилася питома вага капіталь-
ного будівництва.

Якщо у 2013 р. частка капітального будівництва 
в структурі капітальних інвестицій складала 30,4%, то 
у 2016 р. – 12,0%. Тобто значно зменшилася спрямова-
ність капітальних видатків на введення в дію нових бу-
дівель та споруд. Зменшення питомої ваги придбання 
(створення) нематеріальних активів у 2016 р. порівняно 
з 2013 р. (з 2,0% до 0,7%) свідчить про уповільнення тем-
пів інформатизації управлінської діяльності на лісогос-
подарських підприємствах.

Незважаючи на значне скорочення у 2016 р. порів-
няно з 2013 р. частки капітального будівництва в струк-
турі капітальних інвестицій, спостерігалося збільшення 
питомої ваги капітальних видатків на модернізацію, 
модифікацію (добудову, дообладнання, реконструкцію) 
основних засобів, що можна вважати позитивним мо-
ментом, оскільки це сприяє поступовому оновленню як 
активної, так і пасивної частин основних засобів. У 2016 р.  
порівняно з 2013 р. зменшилася частка капітальних ін-
вестицій, яка спрямовується на капітальний ремонт. 
Якщо у 2013 р. вона становила 8,4%, то у 2016 р. – 5,2%.

Характерною рисою фінансування капітальних 
вкладень на державних лісогосподарських підприєм-
ствах є низька частка кредитних коштів, що пов’язано з 
недосконалістю вітчизняного ринку позикового капіта-
лу та звуженістю об’єктів іпотечно-заставних відносин 
для державних підприємств. У 2013 р. обсяг кредитних 
коштів, освоєних лісогосподарськими підприємствами, 
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таблиця 1 

Обсяг капітальних інвестицій, профінансованих лісогосподарськими підприємствами, які підпорядковані 
Держлісагентству України, тис. грн

показник 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.
Відхилення 2016/2013 рр.

Абс. Відн.

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 360405,7 356914,2 706521 681402 320996,3 89,1

капітальне будівництво 109577,3 72362,4 92536 81887 –27690,3 –25,3

придбання (виготовлення) основних 
засобів 188941,5 204388 462620 439229 250287,5 132,5

придбання (виготовлення) інших необо-
ротних матеріальних активів 14190,4 15903,5 32433 43555 29364,6 206,9

придбання (створення) нематеріальних 
активів 7271,7 5223,2 9382 4678 –2593,7 –35,7

модернізація, модифікація (добудова, 
дообладнання, реконструкція) основних 
засобів

10044,2 20890 58555 76915 66870,8 665,8

капітальний ремонт 30380,6 38147,1 50995 35138 4757,4 15,7

Джерело: розраховано за даними Держлісагентства України.

2,9%
2,0%

3,9%

52,4%

30,4%

8,4%
капітальне будівництво

капітальний ремонт

модернізація, модифікація
(добудова, дообладнання,
реконструкція) основних засобів

придбання (виготовлення)
основних засобів

придбання (створення)
нематеріальних активів

придбання (виготовлення)
інших необоротних
матеріальних активів

Рис. 2. Структура капітальних інвестицій у 2013 р., профінансованих лісогосподарськими підприємствами,  
які підпорядковані Держлісагентству України

Джерело: розраховано за даними Держлісагентства України.

капітальне будівництво

капітальний ремонт

модернізація, модифікація
(добудова, дообладнання,
реконструкція) основних засобів

придбання (виготовлення)
основних засобів

придбання (створення)
нематеріальних активів

придбання (виготовлення)
інших необоротних
матеріальних активів

12,0%

64,5%

6,4%
0,7%

11,2%
5,2%

Рис. 3. Структура капітальних інвестицій у 2016 р., профінансованих лісогосподарськими підприємствами,  
які підпорядковані Держлісагентству України

Джерело: розраховано за даними Держлісагентства України.
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які функціонують в системі Держлісагентства України, 
складав 1259 тис. грн, у 2014 р. – 3324,9 тис. грн, у 2015 р. –  
5456 тис. грн, у 2016 р. – 6877 тис. грн, що становило 
відповідно 0,3%, 0,9%, 0,8%, 1,0% загального обсягу ка-
пітальних інвестицій, профінансованих лісогосподар-
ськими підприємствами (рис. 4).

хідно вмонтувати перевірені передовою закордонною 
практикою важелі стимулювання суб’єктів лісогоспо-
дарського підприємництва до прискореного оновлення 
матеріально-технічної бази лісокористування, а також 
впровадження сучасних технологій лісівництва. Вар-
то використати досвід країн Центральної Європи, які 

Обсяг кредитних коштів, освоєних лісогосподарськими підприємствами, які функціонують
у системі Держлісагентства, тис. грн

Питома вага кредитних коштів у загальному обсязі капітальних інвестицій, профінансованих
лісогосподарськими підприємствами, які функціонують у системі Держлісагентства, %

Рік
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0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2013 2014 2015 2016

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0
1259

3324,9

5456

6877

0,3

0,9

0,8

1,0

Рис. 4. Кредитні кошти, освоєні лісогосподарськими підприємствами, які підпорядковані Держлісагентству України
Джерело: розраховано за даними Держлісагентства України.

Обсяг залучених лісогосподарськими підприєм-
ствами кредитних ресурсів є мізерним через надмірно 
високі процентні ставки та недосконале інституціональ-
не підґрунтя функціонування лісогосподарських підпри-
ємств на ринку позикового капіталу. Для порівняння: у 
2015 р. у структурі капітальних інвестицій питома вага 
власних коштів лісогосподарських підприємств (амор-
тизаційного фонду та прибутку) становила 87,1%.

Як показують результати аналізу основних тен-
денцій освоєння лісогосподарськими підприємствами 
капітальних інвестицій, спектр джерел інвестиційного 
забезпечення лісогосподарських і лісоохоронних про-
ектів є надзвичайно звуженим. Основним джерелом ви-
ступають прибуток і амортизаційні відрахування, які не 
можуть повною мірою покрити потреби постійних лісо-
користувачів у капітальних вкладеннях.

Реалізація державної інвестиційно-інноваційної 
політики розвитку лісового сектора має в першу чергу 
подолати багаторічний інвестиційний дефіцит у сфе-
рі лісогосподарського виробництва та деревообробки, 
а також сформувати передумови для диверсифікації 
форм і методів інвестування розширеного відтворення 
лісоресурсного потенціалу та модернізації об’єктів лісо-
господарської інфраструктури. У спектр інструментів 
державної інвестиційно-інноваційної політики необ-

тривалий період перебували в умовах функціонування 
командно-адміністративної моделі управління націо-
нальною економікою.

Виходячи з того, що ресурсну основу лісового сек-
тора становить ліс як складна еколого-економічна 
система, формування державної інвестиційно-

інноваційної політики має базуватися на постулатах 
Лісової стратегії ЄС і Політики розвитку сільських 
територій, яка також реалізується в рамках Європей-
ського Союзу. Тобто концепт стосовно нарощення лі-
соресурсного потенціалу як важливої передумови сіль-
ського розвитку має бути відправним пунктом у виборі 
пріоритетів інвестиційного забезпечення лісогосподар-
ських та лісоохоронних проектів, оскільки європейська 
практика ув’язки надання інвестицій для поліпшення 
багатофункціональної ролі лісів, проведення заліснення 
сільськогосподарських земель та поліпшення захисних 
властивостей лісів є надзвичайною цінною для імпле-
ментації в практику інвестиційної діяльності постійних 
лісокористувачів як у багатолісних, так і в малолісних 
регіонах України. Характерною рисою інвестиційної 
діяльності в ЄС є також багатофункціональна спря-
мованість інвестицій у розширене відтворення лісоре-
сурсного потенціалу, зокрема вкладення інвестицій в 
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поліпшення економічного, екологічного та соціального 
значення лісів, здійснення інвестицій для поліпшення 
заготівель, обробки та маркетингу лісоматеріалів [7].

У Лісовому Плані дій ЄС одним із пріоритетів 
підвищення рівня конкурентоспроможності лісового 
сектора є генерування та впровадження інновацій, які 
забезпечать збільшення приросту деревної маси, під-
вищать рівень комплексності використання неліквідної 
деревини, забезпечать прийнятний рівень результатив-
ності використання несировинних якостей лісу. Для 
України практика впровадження інновацій в лісовий 
сектор є ще більш актуальною, ніж для ЄС, оскільки 
техніко-технологічна база лісогосподарського виробни-
цтва та деревообробки є зношеною і морально застарі-
лою. Тому в умовах української дійсності інвестиційна 
та інноваційна складові модернізації лісового сектора 
мають бути єдиним цілим і отримувати прояв у іннова-
ційній формі інвестицій, а також у формі фінансування 
впровадження у вітчизняну практику сучасних техноло-
гій лісозаготівель та деревообробки.

Розвиток інновацій потребує великих інвестицій, 
які не може повністю забезпечити держава. Це пов’язано 
з необхідністю модернізації техніко-технологічної бази 
промислового виробництва; розбудови виробничої 
та невиробничої інфраструктури; впровадження пер-
спективних форм активізації інноваційної діяльності; 
використання передового досвіду інформаційного за-
безпечення суспільного відтворення. Розвиток лісо-
господарського комплексу потребує реалізації проектів 
нарощення лісоресурсного потенціалу та впровадження 
сучасних технологій деревообробки. Актуальність тако-
го завдання посилюється через: недостатність бюджет-
ного фінансування лісовідновлювальних робіт; дефіцит 
інвестиційних ресурсів державних лісогосподарських 
робіт; «викривлену» інвестиційну політику приватних 
деревообробних підприємств. Інвестиційна діяльність у 
сфері лісового господарства має базуватися на певних 
фундаментальних принципах, що сприятимуть раціо-
нальному та невиснажливому лісокористуванню [5].

Важливою складовою державної інвестиційно-
інно ваційної політики розвитку лісового секто-
ра має стати комплекс стимулюючих підойм, які 

спонукатимуть постійних лісокористувачів та суб’єктів 
деревообробного виробництва здійснювати капітало-
місткі проекти модернізації, реконструкції та технічного 
переоснащення лісозаготівельного та деревообробного 
обладнання. Такими стимулами можуть виступити: 
 компенсація за рахунок коштів державних фі-

нансових фондів частини процентних виплат у 
разі залучення лісогосподарськими підприєм-
ствами кредитів комерційних банків для при-
дбання сучасного високотехнологічного вироб-
ничого устаткування; 

 розширення переліку об’єктів, які можуть ви-
користовувати постійні лісокористувачі на 
основі іпотечно-заставних операцій на ринку 
позикового капіталу; 

 створення на загальнонаціональному рівні фі-
нансових фондів відшкодування частини втрат 

лісогосподарських і деревообробних підпри-
ємств при придбанні активної частини основно-
го капіталу на основі реалізації лізингових угод; 

 формування за участю органів управління лі-
совим господарством, органів місцевого са-
моврядування та підприємницьких структур 
державно-приватних партнерств, передусім у 
частині комплексного використання неліквід-
ної складової лісоресурсного потенціалу; 

 розробка загальнодержавних і регіональних 
програм відтворення лісоресурсного потенціа-
лу в рамках виконання вимог міжнародних при-
родоохоронних конвенцій у частині збільшення 
емісії кисню та нарощення обсягів поглинання 
вуглецевих сполук.

ВИСНОВКИ
Суттєве покращення інвестиційного забезпечення 

лісогосподарських і деревообробних проектів потребує 
формування відповідної політики на загальнонаціо-
нальному рівні. Результати аналізу основних тенденцій 
освоєння та структури капітальних інвестицій на лісо-
господарських підприємствах Держлісагентства Украї-
ни показали, що має місце номінальне зростання інве-
стицій, а реального збільшення капітальних вкладень у 
модернізацію, реконструкцію та технічне переоснащен-
ня основних засобів лісогосподарського виробництва 
не спостерігається. 

Враховуючи високий рівень морального старіння 
та фізичного зносу основного капіталу лісогосподар-
ських підприємств, доцільною є розробка на загальнона-
ціональному рівні інвестиційно-інноваційної політики 
розвитку лісового сектора національного господарства. 
Така політика має являти собою комплекс податкових, 
кредитних і компенсаційних інструментів, спрямованих 
на суттєве збільшення обсягів залучення інвестицій в 
модернізацію та реконструкцію матеріально-технічної 
бази лісогосподарського та деревообробного вироб-
ництва, диверсифікацію джерел інвестиційного забез-
печення лісогосподарських і лісопереробних проектів, 
умонтування дієвих стимулів у систему менеджменту 
суб’єктів лісогосподарського та деревообробного під-
приємництва стосовно посилення інноваційної спрямо-
ваності капітальних інвестицій.                    
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