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ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В ЛІСОВОМУ   

ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ 

 

Розглянуто функції системи оподаткування в лісовому господарстві 
України. Розкрито важливість стимулюючої функції в податковій  

системі у контексті екологізації суспільного розвитку. Адаптовано        

методи  екологізації податкової системи в лісове господарство України.  

 

Рассмотрены функции системы налогообложения в лесном хозяйстве 
Украины. Раскрыта важность стимулирующей функции в налоговой  

системе в контексте экологизации общественного развития. 

 

The functions of the system of taxation in forestry of Ukraine are considered. 

Importance of stimulant function is exposed in the tax system in the  

context of ecologization of community development. 
 

Роль лісів у підтриманні стабільності біосфери сьогодні є загальновизна-

ною. Тільки лісам, серед інших природних комплексів, притаманна максима-

льна властивість відновлення довкілля, вони розглядаються як один із вирі-

шальних чинників забезпечення життєдіяльності суспільства і як важлива 

ланка у системі сталого розвитку. Актуальність теми дослідження визнача-

ється зростанням глобальних екологічних загроз, що викликані зростаючими 

викидами парникових газів у довкілля в наслідок деструктивної антропоген-

ної діяльності. Як наслідок , спостерігаються необоротні негативні зміни клі-

мату (потепління, танення льодового покриву тощо), знищення біорізнома-

ніття, опустелювання, зменшення площі лісів. Все це спонукає до глибокого 

вивчення  ролі стимулюючої функції системи оподаткування, яка є важливим 

інструментом екологічної політики, а відповідно, і лісової політики. На наш 

погляд, посилення стимулюючої функції    податкової системи доцільно роз-

глядати в рамках концепції, яка передбачає екологізацію  економічної діяль-

ності в сфері лісового господарства.  

Дослідження цієї актуальної проблеми відображено в працях Галушкі-           

ної Т.П., Дейнеки А.П., Коваля С.В., Кравціва В.С., Крисоватого А.І., Міше-

ніна Є. В., Соловія І.П, Туниці Ю.Ю. Синякевича І.М., Долішній М.І., Мель-

ника С.О., Ткаченка Н.М., Юхновського І.Р, Гомаля І.І., Лалаєвої В.М., На-

кая А.І та інших відомих вчених. Проблеми діяльності лісових господарств в 

Україні зумовлені недоліками діючого державного менеджменту, зокрема і в 



Випуск 1(57) 2012 р. Серія «Економіка» 

 194

сфері оподаткування. На думку ряду науковців, податкова система в лісовому 

господарстві не виконує покладених на неї функцій, втратила свою сутність і 

її вважають застарілою та такою, що не відповідає вимогам та принципам 

екологізації суспільного розвитку, та ведення сталого лісокоритстування. 

В статті проаналізовано досвід інших країн  щодо оподаткування  лісово-

го господарства, який був сформований під дією міжнародних вимог та внут-

рішніх проблем держав  в процесі розвитку та становлення національних  лі-

сових підприємств, були виділені корисні аспекти і запропонований механізм 

адаптації  їх в місцеве середовище. Потрібно адаптувати методи  екологізації 

податкової системи в лісове господарство України, з метою усунення націо-

нальних  і регіональних екологічних загроз і збереженням цілісними лісові 

системи, а також досягнути самоокупності та самофінансування  робіт з до-

гляду, охорони,  захисту лісів. Запропонований механізм  дозволить  зменши-

ти кількість грошових потоків між бюджетом та лісовим господарством. Ви-

значити нові критерії та можливості стимулювання лісокористувачів до ве-

дення сталого лісового господарства за допомогою податкової системи.  

Окремі елементи утворюють податкову систему лише тоді, коли між ними 

формуються зв'язки сумісності, взаємноузгодженості, відповідності. Систе-

моутворюючими чинниками при побудові податкової системи виступають  

принципи оподаткування [2]. Побудова податкової системи відповідно до 

цих принципів потребує вмілого комбінування податків з різним ступенем 

еластичності, з різною властивістю щодо можливостей їх перекладання, а та-

кож реалізації принципів економічної ефективності та справедливості. Таким 

чином, забезпечується така властивість податкової системи, як її побудова на 

засадах взаємодоповнення. Реалізація податковою системою певної сукупно-

сті загальних та особливих принципів оподаткування надає їй неповторності.  

Система оподаткування в Україні була побудована на базі податкової сис-

теми  колишнього Радянського Союзу, в якій податки виконували дві функ-

ції: фіскальну та регулюючу, суть яких полягала в наповнення  бюджетів всіх 

рівнів країни та можливості держави забезпечувати процес регулювання со-

ціально-екологічних відносин [1, 2, 4, 5]. 

Фіскальна функція  є основною у характеристиці сутності податків, вона 

визначає їх суспільне призначення. З огляду на цю функцію держава повинна  

отримувати не тільки достатньо податків, але вони повинні бути стабільними 

та надійними, пропорційно справлятися з регіонів, галузей, верств населення. 

Регулююча функція полягає у впливі податків на різні сторони  діяльності 

їх платників, не залежно від волі держави, яка свідомо чи несвідомо їх запро-

ваджує  для регулювання певних меж  в соціально-економічному житті сус-

пільства. Такий самий підхід до податків в ХХ столітті існував у більшості 

країн світу, де за схожим сценарієм відбувались процеси формування та роз-

поділу державних бюджетів [2]. 

З розвитком  фінансових наук у світі  в ХХІ столітті науковці виділили 

ряд нових функцій у фінансовій системі, які мають забезпечити  нове бачення 
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та розвиток народного господарства, в свою чергу, ці  функції поширюються  

і на податки. До нових функцій відносять:  контрольну, стимулюючу, еконо-

мічну, захисну, екологічну, стримуючу [2]. 

Не останнє місце в обговореннях на екологічних з’їздах, конференціях та  

семінарах, які відбувалися у світі, на яких було проголошено курс на стале 

користування, відведене податкам, де було запропоновано нові підходи, се-

ред яких, стимулювання за допомогою податків суб’єктів господарювання до 

збереження та відновлення природних ресурсів та екології в цілому.  

Податкова система в лісовому господарстві України на сьогоднішній день 

не повністю справляються з покладеними на них функцій, оскільки бюджетні 

витрати на ведення лісового господарства перевищують надходження  до 

бюджету плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Плата, яку 

отримує держава від продажу деревини на пні, є на порядок нижчою за ту, 

яку одержують власники лісів в інших країнах світу. Механізм оподаткуван-

ня та фінансування лісової галузі перенавантажений фінансовими потоками, 

які є непрозорими і недосконалими (рисунок). Кошти отримані  лісовими го-

сподарствами як плата за спеціальне використання лісових ресурсів, перера-

ховуються в державний бюджет, а могли б залишатися в господарствах і ви-

користовуватись на відтворення лісу та екосистем зразу, а не чекаючи коштів 

згідно ст. 98  Лісового кодексу, які мають надійти з державного бюджету,  

проходячи перед тим низку інстанцій, що може породжувати бюрократизм та 

корупцію. 

Для того щоб податкова система в лісовому господарстві ефективно вико-

нувала свої функції, і її результати від її діяльності  задовольняли всіх 

суб’єктів (державу, лісові господарства, суспільство), потрібно зробити реор-

ганізацію податкової та лісової політик держави, зокрема здійснити екологі-

зацію податкової системи. 

В своїй праці [3] І. Синякевич та О. Олійник запропонували ряд принци-

пів екологізації податкової системи, які було б доцільно адаптувати до лісо-

вого господарства України.  Автори вважають, що процес екологізації подат-

кової системи повинен базуватися на  таких принципах: посилення  екологіч-

ної спрямованості  всіх видів податків; забезпечення  за допомогою спеціаль-

них екологічних податків трансформації зовнішніх негативних екологічних 

ефектів у внутрішні (екологічні витрати); конструктивного впливу стимулю-

ючої функції податків на всі компоненти довкілля і природних ресурсів; зба-

лансованості податкової системи і екологічної політики; подвійних дивіден-

дів. 

На основі запропонованих принципів в [3], можемо запропонувати ін-

струменти екологізації податкової системи в лісовому господарстві України,  

що представлені в таблиця. 
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Рисунок. Схема фінансових потоків лісового господарства України. 

 
Слід зазначити, що за схожими  принципи були побудовані та реорга-

нізовані податкові системи  економічно розвинутих країнах. Позитивні 

результати цих перетворень, спостерігаються і в оподаткуванні лісових 

господарств  Польщі, Чехії, Нідерландів та Франції, які пішли шляхом за-

міни системи екологічних зборів та платежів екологічними податками, які 

замість фіскальної функції почали   виконувати стимулюючу, а в деяких  

випадках стримувальну функцію [1, 7]. 

Лісогосподарські підприємства Польщі мають пільги по основних за-

гальнодержавних податках (ПДВ і податок на прибуток), але платять спе-

ціалізований податок на лісові землі. У Польщі діють наступні загальні 

податки, частина яких поширюється на підприємства лісового господарс-

тва:  

- Податок на додану вартість (ПДВ).  В  Польщі введено 3 ставки ПДВ - 

основна (22%), знижена (7%) і нульова (0%). Продукція лісового і мис-

ливського господарства податком на додану вартість не обкладалася, а на 

продукцію деревообробки поширювалася основна ставка ПДВ 22%.  При 

експорті деревини і лісопродукції  ПДВ не стягується. 
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Таблиця  

Концепція екологізації податкової системи в лісовому господарстві України 

(базується на наукових працях проф. Синякевича І.М.) 
Принципи екологізації податкової 

системи в лісовому господарстві  

Інструменти екологізації податкової системи в 

лісовому господарстві України 

1. Посилення екологічної спрямо-

ваності  всіх видів податків 

1.1. Посилення екологічних податків за рахунок 

послаблення податку на додану вартість. 

1.2. Трансформація платежів за спеціальне ви-

користання лісових ресурсів в інструменти ці-

нової політики. 

2. Забезпечення за допомогою 

спеціальних екологічних податків 

трансформації зовнішніх негатив-

них ефектів у внутрішні (екологіч-

ні втрати) 

2.1. Введення екологічних платежів за погір-

шення стану лісових ресурсів (передбачених 

чинним законодавством).  

2.2. Введекння екологічних податків за погір-

шення стану лісових земель. 

3. Посилення стимулюючої функ-

ції податкової системи в галузі 

природокористування. 

3.1. Введення погектарних ставок податків ра-

зом з їх диференціацією залежно  від екологіч-

ності лісокористування. 

3.2. Введення погектарних ставок податків ра-

зом з податковими пільгами, спрямованими на 

підвищення ефективності лісокористування. 

4. Збалансованості лісової і подат-

кової політики 

4.1. Введення ввізного мита на продукцію лісо-

вого господарства. 

4.2. Введення вивізного мита на продукцію лі-

сового господарства. 

4.3. Введення для приватних підприємств плати 

за дозволи на проведення лісозаготівельних ро-

біт. 

5. Подвійних дивідендів 5.1. Посилення екологічних податків за рахунок 

послаблення податків на додану вартість. 

5.2. Посилення екологічних податків за рахунок 

усунення платежів за спеціальне використання 

лісових ресурсів ( шляхом їх трансформації в 

інструменти цінової політики). 

  

Податок на прибуток. Податок на прибуток поширюється на суб'єкти госпо-

дарської діяльності, що мають статус юридичної особи. У жовтні 2002 року він 

понижений з 40% (ставка діяла з 1994 року) до 27%. Доходи, отримані в ході лі-

согосподарської діяльності, на прибуток не оподатковуються. Лісогосподарські 

підприємства, платять податок на прибуток, що отримується в ході своєї додат-

кової діяльності. 

Лісовий податок є єдиним спеціалізованим податком, який поєднує в собі зе-

мельний податок і плату за лісові ресурси. За останніх 10 років підхід до нараху-
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вання лісового податку мінявся кілька разів. До 2000 року відповідно до Лісового 

кодексу і Закону про ліси від сплати лісового податку звільнялися ліси віком до 

40 років, ліси, занесені в реєстр пам'ятників природи, що входять до складу запо-

відників і національних парків, а також насадження, що виконують екологічну 

функцію. З 1 січня 2000 року ліси старше 40 років і що входять до складу запові-

дників і національних парків, а також насадження, що виконують екологічну фу-

нкцію підлягають оподаткуванню, проте за рішенням Сейму Польщі для них 

встановлені пільгові умови оподаткування, а для лісів, що знаходяться у власно-

сті комун, понижені ставки податку [1, 7]. 

Для удосконалення оподаткування  лісового господарства в Україні варто 

здійснити ряд заходів: плату за спеціальне  використання лісових ресурсів замі-

нити податком на природний ресурс; крім того, ввести погектарні ставки податку 

зі звільненням від  оподаткування тих лісових масивів, які виконують екологічні 

та соціальні функції;створення спеціалізованих екологічних лісових фондів, за 

прикладом Польщі [7];  фінансові ресурси, отримані внаслідок справляння  еко-

логічних податків, рекомендується спрямовувати в державний фонд відтворення  

і охорони лісових ресурсів, що забезпечить надійне фінансування державних 

програм, а також сприятиме зменшенню зворотних грошових потоків; здійснити 

зміни в митному законодавстві. 
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