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лІСОвА РЕНТА як Об’єкТ ЕкОНОМІчНОгО АНАлІЗу
2018 ЛИСИЧКО А. М. 

УДК 651
Лисичко А. М. Лісова рента як об’єкт економічного аналізу

Метою статті є дослідження поняття лісової ренти як об’єкта економічного аналізу. Досліджено сутність поняття «лісова рента». Визна-
чено, що лісова рента є особливим об’єктом управління лісогосподарським комплексом України в цілому та лісогосподарськими підприємствами 
зокрема. Рента за спеціальне використання лісових ресурсів є об’єктом зацікавленості з боку як держави, так і корпоративного сектора, адже 
від її вартості залежить вартість деревини для промисловості та домашніх господарств. Досліджено праці вчених щодо класифікації ренти. 
Встановлено, що особливим видом природної ренти виступає рента за спеціалізоване використання лісових ресурсів. Визначено структуру скла-
дових системи рентних відносин у лісовому секторі відповідно до положень Податкового кодексу України
Ключові слова: рента, природна рента, лісова рента, лісові ресурси, рентні відносини, лісовикористання.
Рис.: 1. Табл.: 5. Бібл.: 23. 
Лисичко Андріяна Михайлівна – здобувач, кафедра обліку та аудиту, Житомирський державний технологічний університет (вул. Чуднівська, 103, 
Житомир, 10005, Україна)

УДК 651
Лисичко А. М. Лесная рента как объект экономического анализа

Целью статьи является исследование понятия лесной ренты как объ-
екта экономического анализа. Исследована сущность понятия «лесная 
рента». Определено, что лесная рента является объектом управления 
лесохозяйственным комплексом Украины в целом и лесохозяйственны-
ми предприятиями в частности. Рента за специальное использование 
лесных ресурсов является объектом заинтересованности со стороны 
как государства, так и корпоративного сектора, ведь от ее стоимо-
сти зависит стоимость древесины для промышленности и домаш-
них хозяйств. Исследованы труды ученых по классификации ренты. 
Установлено, что особым видом природной ренты выступает рента 
за специализированное использование лесных ресурсов. Определена 
структура составляющих системы рентных отношений в лесном сек-
торе в соответствии с положениями Налогового кодекса Украины.
Ключевые слова: рента, природная рента, лесная рента, лесные ре-
сурсы, рентные отношения, лесопользование.
Рис.: 1. Табл.: 5. Библ.: 23. 
Лисичко Андрияна Михайловна – соискатель, кафедра учета и ауди-
та, Житомирский государственный технологический университет 
(ул. Чудновская, 103, Житомир, 10005, Украина)

UDC 651
Lisichko A. M. Forest Rent as an Object of Economic Analysis

The article is aimed at researching the concept of forest rent as an object 
of economic analysis. The essence of the concept of «forest rent» has been 
researched. It has been defined that the forest rent is the object of manage-
ment of the forest complex of Ukraine as a whole and forest enterprises in 
particular. Rent for special use of forest resources is the object of interest om 
the part of both the State and the corporate sector, because its value depends 
on the cost of timber for industry and households. Works of scholars on clas-
sification of rents were studied. It has been determined that the rent for spe-
cialized use of forest resources is a special kind of natural rent. The structure 
of constituents in the system of rent relations in the forest sector has been 
defined in accordance with provisions of the tax code of Ukraine.
Keywords: rent, natural rent, forest rent, forest resources, rent relations, for-
est management.
Fig.: 1. Tbl.: 5. Bibl.: 23. 
Lisichko Andriyana M. – Applicant, Department of Accounting and Audit-
ing, Zhytomyr State Technological University (103 Chudnivska Str., Zhytomyr, 
10005, Ukraine)

Лісова рента є особливим об’єктом управління 
лісогосподарським комплексом України в ці-
лому та лісогосподарськими підприємствами 

зокрема. Рента за спеціальне використання лісових 
ресурсів є об’єктом зацікавленості як з боку держа-
ви, так і з боку корпоративного сектора, адже від її 
вартості залежить вартість деревини для промисло-
вості та домашніх господарств. Щодо зацікавленості 

держави в лісовій ренті, то варто зазначити, що спла-
та рентних платежів за спеціалізоване використання 
лісових ресурсів має вагоме значення у формуванні 
державного та місцевих бюджетів. Так, на сайті Жи-
томирського обласного управління лісового та мис-
ливського господарства розміщено таку інформацію 
щодо до сплати до бюджету рентної плати та інших 
податків: «Майже 300 мільйонів гривень податків, 
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зборів та внесків сплатили підвідомчі підприємства 
Житомирського обласного управління лісового та 
мисливського господарства до бюджетів різних рів-
нів за січень – червень цього року. До зведеного бю-
джету надійшло більше 226 мільйонів гривень – це на 
21% більше, ніж у минулому році, Державний бюджет 
з цієї суми отримав трохи більше 137 мільйонів гри-
вень. Значну частку в податках складає рентна плата 
за спеціальне використання лісових ресурсів – це 61 
мільйон гривень, – роз’яснює начальник обласного 
управління лісового та мисливського господарства 
Андрій Курінський. – 40 мільйонів гривень з цієї суми 
отримали місцеві бюджети» [11].

Питання ренти вивчено в працях вчених – фун-
даторів економічної науки: Дж. Андерсона, М. Блауга,  
І. Г. Буша, Д. А. Ворчестера, Р. Кантильона, Дж. Б. Клар-
ка, В. Лаунхарда, Т. Мальтуса, А. Маршалла, К. Марк-
са, Дж. С. Мілля, В. Петті, Д. Рікардо, А. Сміта, Г. Тал-
лока, Я. Такати, Й. Г. фон Тюнена, Х. Д. Хендерсона, 
Й. Шумпетера. Окремі аспекти досліджено в працях 
сучасних учених-економістів: Б. С. Малишева, Т. В. Гу-
ровської, Ю. В. Яковець, Г. П. Пасемко, М. Ю. Абрам-
чук, Ю. В. Разовського, Я. Лазаренко, О. А. Голуб,  
І. Я. Антоненко, Н. С. Дворяшиної, О. І. Фурдичко,  
Я. В. Коваль, Т. І. Вовчук, О. В. Шавурської, І. М. Ли-
цур та інших. Щодо економічного аналізу ренти, то 
дане питання висвітлювалося лише в докторській 
дисертації Т. С. Осадчої «Бухгалтерський облік та 
аналіз ренти: теорія і методологія». Для розвитку ме-
тодики економічного аналізу рентних відносин у лі-
совому господарстві необхідно визначитися із напря-
мами застосування аналітичних процедур, які, своєю 
чергою, представлені в дисертаційних дослідженнях:  
Д. О. Грицишена, І. Д. Лазаришиної, Є. В. Мниха,  
Ю. Ю. Мороз, О. В. Олійник, Г. В. Савицької, В. К. Сав-
чука, М. Г. Чумаченка та інших.

Метою статті є дослідження поняття лісової 
ренти як об’єкта економічного аналізу.

Досить чітко проблеми лісокористування ви-
значила С. Д. Пунцукова, зазначаючи, що 
«сфера діяльності в лісовій галузі включає в 

себе не тільки заготівлю деревини, збір лікарських 
рослин, грибів, ягід, горіхів, виробництво паливних 
брикетів та ін., але також і отримання доходу в області 
еко-системних послуг, що надаються лісовою екосис-
темою, наприклад використання лісів в рекреа ційних 
цілях та ін. Збалансований розвиток лісових вироб-
ництв з урахуванням регіональних особливостей лі-
сів і лісового сектора сприяє створенню різноманіт-
них джерел лісового доходу від використання різних 
лісосировинних і екологічних ресурсів і послуг, які 
надає лісова екосистема. Крім того, використовуючи 
асиміляційну здатність лісової екосистеми, яка ви-
являється, у тому числі як лісовідновлювальний по-
тенціал лісового середовища, можна ефективно ви-
рішувати завдання збереження лісів для нинішніх і 
майбутніх поколінь» [18, с. 437].

Ренту як об’єкт бухгалтерського обліку та еко-
номічного аналізу в контексті категорій економічної 
теорії розглядала вітчизняна дослідниця Т. С. Осадча. 
У даному контексті дослідниця вказує, що «рента – 
одна з найрозповсюдженіших економічних категорій, 
яку досліджували протягом всієї історії розвитку еко-
номічної науки, але єдиного тлумачення вона так і не 
отримала. Дослідники постійно розширювали сферу 
застосування теорії ренти, зокрема, перелік факторів 
(ресурсів), які породжували ренту, а також сфери еко-
номічної діяльності, які вивчалися крізь призму те-
орії ренти. Це призвело до виникнення величезного 
переліку видів та форм ренти – земельної (диферен-
ційна І, диференційна ІІ, абсолютна), гірничої, вугіль-
ної, водної, лісової, рибної, промислової, транспорт-
ної, будівельної (міської), рекреаційно-туристичної, 
аеротранспортної, екологічної, антиекологічної, рен-
ти праці, фінансової, монополістичної, торговель-
ної, спекулятивної, виробничої, майнової, дарованої 
(дарча), експортно-імпортної, історико-культурної, 
гонорарної, квазіренти, світової квазіренти, світової 
антиренти, політичної ренти тощо [14, с. 46].

Розглядаючи ренту з позиції економічної теорії, 
варто зазначати, що дана економічна категорія 
характерна для економічної думки різних істо-

ричних періодів та економічних шкіл:
 класик економічної теорії Д. Рікардо зазна-

чав: «якщо додатковий продукт, який ство-
рює земля у формі ренти, є перевагою, то 
бажано, щоб з кожним роком знову створені 
машини були менш продуктивними, ніж ста-
рі. Адже це, поза сумнівом, збільшило б міно-
ву вартість товарів, які виготовлені не тільки 
за допомогою цих машин, але й інших машин 
у країні, і всім власникам більш продуктив-
них машин платилася б рента» [20, с. 71]. Рі-
кардо Д. вивчав економічну систему з позиції 
права приватної власності, а, отже, відповідні 
ресурси, зокрема земля, належала відповід-
ному землевласнику, який її використовував, 
що не зовсім можна адаптувати до сьогоден-
ня України при дослідженні природної ренти 
загалом та лісової зокрема;

 британський політичний діяч та економіст 
Дж. Мілль щодо ренти писав таке: «Рента є 
наслідком монополії; це природна монополія; 
її можна регулювати, на неї можна дивитися, 
як на опору суспільного ладу, але її існуван-
ня неможливо попередити. Землевласники 
можуть вимагати ренту за свої землі, тому 
що земля є товаром, який потрібен багатьом 
людям, але який ніхто не може отримати в 
іншого, окрім землевласника. Якби земля 
належала одній особі, він міг би встановити 
ренту на свій розсуд» [12, c. 39]. Позиція вче-
ного характеризує ситуацію, в якій сьогодні 

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
п

ри
ро

д
о

ко
ри

ст
ув

ан
н

я

235БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2018
www.business-inform.net

знаходиться Україна, а саме: державна моно-
полія на природні ресурси;

 англійський статистик та економіст В. Петті 
розглядав як природну, так і грошову ренту, 
під якою розумів відсоток, зокрема вчений 
зазначав: «перш ніж розповідати про ренту, 
ми повинні пояснити таємну природу як гро-
шової ренти, яку називають процентом, так 
і ренти із земель і будинків (домову ренту)» 
[15, с. 33];

 неокласик, представник британської полі-
тичної та економічної думки кінця ХІХ та по-
чатку ХХ століть А. Маршалл свого часу пи-
сав про ренту таке: «інакше кажучи, будь-яка 
машина може давати дохід, який має харак-
тер ренти, що інколи називається «рентою», 
хоча, загалом, вважається більш правильно 
називати його «квазірентою» [13, с. 135];

 американець П. Самуельсон, який у 1970 р. 
здобув Нобелівську премію, у своїх наукових 
працях вказував: «рента економічна (або чис-
та економічна рента). У ХІХ столітті під цим 
поняттям англійські економісти розуміли 
дохід, який виникає від використання землі. 
Загальна пропозиція землі є (при незначних 
уточненнях) фіксована, і віддача від землі, 
яка виплачується землевласнику, є рентою. 
На сьогодні це поняття розповсюджується 
також на дохід, який виплачується по будь-
якому фактору, пропозиція якого фіксована, 
тобто по будь-якому виробничому ресурсу з 
досконало нееластичною, або вертикальною, 
кривою пропозиції» [12, с. 10]. Таким чином, 
учений пов’язував ренту із факторами вироб-
ництва, з чим цілком можна погодитися. 

Вивчення думок класиків світової економічної 
дає можливість пізнати економічну природу 
ренти та визначити її значення в розвитку еко-

номічних процесів. Вступати в дискусію із ученими 
минулого недоцільно і не має сенсу з позиції часових 
та географічних меж. Щодо сучасників, то досить ці-
кавими видаються такі позиції: «одним із найбільш 
вражаючих фактів є те, що дохід всієї праці, з одного 
боку, і дохід всього капіталу, з іншого, абсолютно схо-
жі, таким чином, на земельну ренту. Вони є двома ви-
дами ренти… Принцип ренти може бути застосова-
ний, як ми бачили, до всіх штучних капітальних благ 
і навіть до продуктів праці» [12, c. 56–57]; «додаткові 
бариші, які виробник або негоціант отримує завдяки 
своїм вищим комерційним талантам або завдяки кра-
щій організації свого підприємства, за своєю приро-
дою абсолютно аналогічні ренті» [6, с. 8].

Зауважимо, що особливо важливою категорією 
є природна рента, яка визначає ефективність госпо-
дарської діяльності окремих підприємств та галузей 
національної економіки не лише з економічної точ-

ки зору, але й з екологічної та соціальної. Зважаючи 
на те, що всі природні ресурси в Україні є власністю 
держави, рентна плата є особливим фіскальним ін-
струментом, який може як стимулювати, так і зни-
зити інтерес до використання природних ресурсів. 
Зарубіжні дослідники Волконський В. А., Кузовкін 
А. І., Мудрєцов А. Ф. з даного приводу зазначають: 
«Розробка теорії ренти і введення її поняття в зако-
нодавство мають не тільки фіскальне значення. Ви-
лучення державою ренти не менш важливе і як ін-
струмент вирівнювання міжгалузевих співвідношень 
рентабельності, подолання, або хоча б пом’якшення, 
того величезного розриву, який утворився між бага-
тими паливно-сировинними галузями, з одного боку, 
і низькорентабельними, бідними галузями обробної 
промисловості та сільського господарства, з іншого 
боку» [3, с. 54]. У даному випадку погоджуємося із 
вченими та вважаємо, що рента є особливим об’єктом 
управління підприємствами галузей національної 
економіки, які використовують природні ресурси, що 
знаходяться в державній власності. 

Рента виступає об’єктом бухгалтерського облі-
ку та економічного аналізу, на чому наголошує  
Т. С. Осадча: «ренту слід розглядати як універ-

сальну категорію, яка здатна виразити особливості та 
специфіку використання різних факторів виробни-
цтва, у тому числі, пов’язану із умовами їх залучен-
ня при здійсненні діяльності в умовах недосконалої 
конкуренції. З огляду на вищевикладене, досліджен-
ня спрямовано на розробку концептуального підходу 
до бухгалтерського обліку ренти як наддоходу під-
приємства, який побудовано на доведенні визнання 
ренти об’єктом управління, що потребує адекватного 
запитам користувачів інформаційного забезпечення 
з боку облікової системи на основі системного роз-
витку теоретико- методологічних та організаційно-
практичних положень бухгалтерського обліку та ана-
лізу ренти» [14, с. 53–54]. З автором погоджуємося 
щодо особливості та місця ренти в системі бухгалтер-
ського обліку, проте вважаємо, що рента не є наддо-
ходом підприємства, особливо природна рента. Адже 
рента беззаперечно пов’язана із правом власності, а 
природні ресурси знаходяться у власності держави. 
Відповідно рентні платежі належать державі, а тому є 
фіскальним інструментом. 

Коли мова йде про природні ресурси, рента ви-
значає їх вартість, яка сплачується державі. Так, на-
приклад, рента за спеціальне використання лісових 
ресурсів є складовою собівартості лісу, що реалізуєть-
ся для промисловості або домашнім господарствам. 
Фурдичко О. І. пише: «оцінка лісових ресурсів має 
базуватись на визначенні величини земельної ренти 
в лісовому господарстві. Запропоновані … підходи 
до її формування можуть стати теоретичними пере-
думовами реформування рентних відносин в галузі 
природокористування» [21]. Такий підхід є недостат-
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ньо обґрунтованим, адже лісові ресурси також мають 
вартість і повинні оцінюватися окремо від земельних 
ресурсів. Вважаємо, що саме економічний ефект, а це 
ніщо інше, як лісова рента, найбільш повно характе-
ризує цінність лісових ресурсів для суспільства. 

Напрямом дослідження, що дозволить з’ясу-
вати властивості ренти як об’єкта управління 
та економічного аналізу лісогосподарської 

діяльності, є обґрунтування її класифікації. Крім 
того, класифікація дозволить визначити місце лісової 
ренти в складі різновидностей економічної ренти, зо-
крема природної. 

Класифікацію природної ренти розроблено Ку-
зиком Б. Н. Так, автор виділяє такі види природної 
ренти, зокрема гірничої: «1) гірнича рента, яка відо-
бражає різницю у витратах на видобуток і виникає на 
стадії видобутку; 2) рента місця розташування – відо-
бражає різницю у витратах на транспортування, для 
одних і тих самих родовищ величина її змінюється 
залежно від локалізації місця споживання; 3) рента 
якості, що виражає економічні переваги, які забезпе-
чуються за рахунок використання ресурсів з різними 
фізико-хімічними властивостями» [17, с. 22].

Абрамчук М. Ю. [1] пропонує класифікувати 
ренту за чотирма напрямами, характеристика яких 
представлена в табл. 1.

Яковець Ю. В. [23, с. 17], досліджуючи проблеми 
ренти, вказує на існування таких видів: 
 природна (включає в себе земельну, гірничу 

та лісову ренту); 
 екологічна (рента й антирента); 
 туристична; 

 транспортна; 
 фінансова квазірента;
 енергорента. 

Крім того, дослідниця виділяє світову ренту в 
контексті розвитку транснаціональних корпорації та 
групує її за рівнями диверсифікації, характеристику 
яких представлено в табл. 2.

Зазначений вид ренти I роду є специфічним ви-
дом економічних відносин, які характерні суто для 
транснаціональних корпорацій, розглядати їх у кон-
тексті діяльності вітчизняних лісогосподарських під-
приємств недоцільно.

Зарубіжний вчений Ю. В. Разовський [19], ви-
вчаючи проблеми управління рентою, виділяє два 
типи, а саме: економічну та природну. У подальшому 
в розрізі зазначених типів він виділяє класи, види та 
різновиди. До класів природної ренти відносить такі: 
земельна, гірнича, водна, лісова, промислова, аеро-
транспортна, екологічна. Своєю чергою, серед класів 
економічної ренти визначає: монопольну, фінансо-
ву, майнову, дарувальну, спекулятивну, експортно-
імпортну, інтелектуальну, історико-культурну. 

Розглянемо детальніше класифікацію природ-
ної ренти, запропоновану Ю. В. Разовським, у розрізі 
видів та різновидів, зокрема: 
 земельна: сільськогосподарська (абсолютна, 

диференційна); транспортна (транспортна 
абсолютна); територіальна (абсолютна, ди-
ференційна);

 гірнича: гірнича (абсолютна, диференційна);
 водна: гідроенергетична (абсолютна); гідро-

транспортна (абсолютна), водоспоживна (аб-
солютна та диференційна);

таблиця 1

характеристика видів ренти за Абрамчук М. Ю. [1]

Вид ренти характеристика

Диференційна природна рента II роду
Надприбуток, що виникає в результаті ефективнішого використання при-
родного ресурсу, джерелом формування якого є обмеженість і різноякісність 
природних ресурсів

Екологічна рента

Виникає у вигляді наддоходу в результаті привласнення певного еколого-
економічного ефекту від експлуатації різноякісних екологічних властивостей, 
умов, ресурсів тощо природного середовища як натурального середовища 
здійснення виробничого процесу. Джерелом формування є обмеженість і 
різноякісність екологічних властивостей і характеристик природного середо-
вища, екологічних благ та екологічних умов

Технологічна квазірента
Надприбуток, що виникає в результаті освоєння високоефективних винаходів 
і технологій, базисних або поліпшуючих інновацій тощо. Джерелом форму-
вання є рідкісний природний дар конкретної людини, його інтелект і знання

Біорента

Надприбуток, який утворюється в результаті використання в господарській 
діяльності біоінновацій (продуктів, технологій) з певними технологічними 
властивостями, характеристиками і якістю. Джерелом їх формування є обме-
женість і різноякісність біологічних властивостей, параметрів і характеристик 
ресурсу

Фінансова рента Упорядкований, регулярний потік платежів, джерелом формування якого  
є фінансові ресурси
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таблиця 2

характеристика видів диверсифікації світової ренти за Яковець Ю. В. [23, с. 17]

Вид ренти характеристика

Диференційна рента I роду

Відображає додатковий дохід, одержуваний агентами світового ринку, які володіють 
кращими або більш сприятливо розташованими по відношенню до світового ринку  
запасами природних ресурсів. При цьому зберігається тенденція тяжіння цін до витрат 
експортерів з відносно гіршими умовами

Диференційна рента II роду
Виникає в постачальників природної сировини на світовий ринок, які застосували 
більш ефективні технології, які забезпечили додаткові доходи порівняно з використан-
ням переважної більшості технологій

Диференційна рента III роду

Формується на основі міжгалузевої конкуренції в галузях, де продукція має в серед-
ньому нижчі витрати порівняно з витратами, що визначають рівень цін по даній групі 
взаємозамінних товарів (наприклад, природний газ порівняно з нафтопаливом й енер-
гетичним вугіллям)

 лісова: лісова (абсолютна та диференційна);
 промислова: промислова (абсолютна);
 аеротранспортна: аеротранспортна (абсо-

лютна);
 екологічна: екологічна (диференційна).

Вітчизняна дослідниця проблем бухгалтерсько-
го обліку та економічного аналізу ренти Т. С. Осадча 
[14] пропонує власну класифікацію природної ренти 
за ознаками, представленими в табл. 3.

Авторка пропонує дану класифікація для цілей 
бухгалтерського обліку та економічного аналізу, але 
надана класифікація може бути використана не по-
вною мірою для державних підприємств, які корис-
туються природними ресурсами, тобто формують 
природну ренту. Тому використання запропонованої 
класифікації можливе при повній трансформації пра-
ва власності на природні ресурси. 

Особливим видом природної ренти виступає 
рента за спеціалізоване використання лісових 
ресурсів. Даний вид ренти виникає в резуль-

таті лісогосподарської діяльності, під якою О. А. Голуб 
та І. Я. Антоненко [5, с. 11] розуміють «діяльність зі 
створення й формування лісів з упорядкованою по-
родною та віковою структурою, яка максимально за-
безпечує виконання лісами господарсько-економічної 
та соціально-екологічної функцій за умови збережен-
ня біорізноманіття та сталості». У сталому розвитку 
закладено ідею «максимального використання потен-
ційних економічних можливостей і збалансованості 
суспільного розвитку з можливостями природи за ра-
хунок людських, природних і геополітичних ресурсів, 
активізації ролі людини в суспільстві» [7, с. 218].

Своєю чергою, лісову ренту О. В. Врублевська 
визначає як «частину доданої у процесі природо-
користування вартості, на яку претендує власник 
лісу, властивості якого залучаються разом з іншими 
факторами виробництва. Лісова рента існує у формі 
диференційної ренти І-го роду (за якістю й місцем 
розташування) та диференційної ренти ІІ-го роду, 
що відображає ефективність додаткових витрат на 

відтворення, охорону та експлуатацію лісових ре-
сурсів» [4]. 

Досліджуючи особливості лісогосподарської ді-
яльності з позиції економіки та права, Лазаренко Я. 
наголошує на економіко правовому казусі, зазначаю-
чи таке: «виникає економіко-правовий казус, що ліс як 
угіддя офіційно не визнається носієм вартості, навіть 
не має номінальної вартості. Після вирубки (знищення 
або порушення лісового угіддя) заготовлена деревина 
набуває вартості, стає товаром. Наслідком такої «дер-
жавної економічної політики» є бажання всіх суб’єктів 
вирубувати ліси, надаючи йому «товарного вигляду», 
а не займатись їх охороною та відтворенням» [9].

У науковій літературі не сформовано єдиного 
підходу до розрахунку рентної плати. Зауважимо, що 
вчені визначають до нарахування ренти підходи, від-
мінні від визначених у Податковому кодексі (табл. 4).

Відповідно до статті 77 Лісового Кодексу «спе-
ціальне використання лісових ресурсів, крім розмі-
щення пасік, є платним. Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів встановлюється По-
датковим кодексом України». Своєю чергою, Подат-
ковим кодексом України передбачено, що рентна пла-
та складається з:

– рентної плати за користування надрами для 
видобування корисних копалин;

– рентної плати за користування надрами в ці-
лях, не пов’язаних з видобуванням корисних копа-
лин;

– рентної плати за користування радіочастот-
ним ресурсом України;

– рентної плати за спеціальне використання 
води;

– рентної плати за спеціальне використання лі-
сових ресурсів;

– рентної плати за транспортування нафти і на-
фтопродуктів магістральними нафтопроводами та на-
фтопродуктопроводами, транзитне транспортування 
трубопроводами аміаку територією України [16].
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таблиця 3

характеристика природної ренти за т. С. Осадчою [14]

підвид Різновид характеристика

1 2 3 

Земельна рента 

За способом отримання 
Від використання  
у виробництві

Рента від експлуатації земельної ділянки для виробничих  
потреб

Від передачі в оренду Рента від передачі земельної ділянки в оренду

За галуззю утворення

У сільському господарстві Рента від експлуатації земель сільськогосподарського при-
значення

У промисловості Рента від земель, які є базисом для розміщення промислових 
об’єктів

При рекреації Рента від земельних ресурсів під об’єктами рекреацій

За умовами отримання

Абсолютна Рента, що отримується при використанні земельної ділянки 
завдяки її природним властивостям

Диференційна І

Рента, що виникає в результаті експлуатації земельних 
ресурсів з кращими природними властивостями й характе-
ристиками. Поділяється на ренту за: 1) родючістю, яку  
отримують з більш родючих земель; 2) місцем розташуван-
ня земельної ділянки, що отримують із земель, стратегічно 
вигідно розміщених щодо матеріалів, праці та споживачів

Диференційна ІІ Рента, що виникає в результаті послідовних вкладень 
капіталу та праці в земельну ділянку

Монопольна 
Рента, що утворюється внаслідок перевищення ціни товару 
над його вартістю, коли даний товар вироблений за сприят-
ливих умов

Гірнича рента

За способом отримання 
Від використання у 
виробництві

Рента від експлуатації родовища корисних копалин для  
виробничих потреб

Від передачі в оренду Рента від передачі родовища корисних копалин в оренду

За умовами отримання

Абсолютна рента Рента, що отримується при використанні родовища корисних 
копалин завдяки його природним властивостям

Диференційна І

Рента, що утворюється в результаті різної природної продук-
тивності праці при розвідці, освоєнні й розробці родовищ, 
обумовлена впливом геолого-економічних, гірничотехнічних, 
географо-економіч них, інфраструктурних характеристик. 
Місце розташування об’єктів надрокористування має істотне 
значення для утворення диференційної ренти I роду 

Диференційна ІІ

Рента, що виникає в результаті послідовних вкладень 
капіталу в експлуатацію родовища корисних копалин  
і спричиняє зростання витрат на виробництво одиниці 
продукції, а також ціни на ринку

Водна рента

За способом отримання 
Від використання у 
виробництві

Рента від експлуатації водного об’єкта для виробничих  
потреб

Від передачі в оренду Рента від передачі водного об’єкта в оренду

За галуззю утворення

У сільському господарстві Рента, що формується при зрошуваному землеробстві

У промисловості

Рента, що формується у водоємних галузях, особливо 
гідроенергетиці, що використовує водні ресурси як носії 
потенційної енергії; об’єкти теплоенергетики, що використо-
вують руслові водосховища як оборотні системи водозабез-
печення

У водному транспорті Рента, що формується при експлуатації водних об’єктів як 
найвигідніших шляхів для внутрішніх вантажоперевезень

При рекреації Рента, що формується при використанні оздоровчих, есте-
тичних і бальнеологічних властивостей водних об’єктів
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1 2 3

За умовами отримання

Абсолютна Рента, що отримується при використанні водного ресурсу  
завдяки його природним властивостям

Диференційна І

Рента, що виникає в результаті експлуатації водних об’єктів 
з кращими природними властивостями й характеристи-
ками, що виражається у більш низькому рівні витрат при 
виробництві кінцевого продукту і, отже, вищому показнику 
підприємницького прибутку

Диференційна ІІ

Рента, що виникає в результаті послідовних вкладень капі-
талу в експлуатацію водного об’єкта й спричиняє зростання 
витрати на виробництво одиниці продукції, а також ціни на 
ринку, що приведе до збільшення господарської цінності 
всіх водних об’єктів, які використовуються; формується 
при використанні високотехнологічних нововведень, які є 
наслідком інновацій, що впроваджуються водокористувачем

Лісова рента

За способом отримання 
Від використання  
у виробництві

Рента від експлуатації лісових ресурсів для виробничих  
потреб

Від передачі в оренду Рента від передачі лісових ресурсів в оренду

За умовами отримання

Абсолютна рента Рента, що отримується при використанні лісових ресурсів  
завдяки їх природним властивостям

Диференційна І

Рента, що виникає в результаті експлуатації лісових ресурсів 
із кращими природними властивостями й характеристи-
ками, що виражається у більш низькому рівні витрат при 
виробництві кінцевого продукту і, отже, вищому показнику 
підприємницького прибутку

Диференційна ІІ

Рента, що виникає в результаті послідовних вкладень 
капіталу в експлуатацію лісових ресурсів і спричиняє зро-
стання витрат на виробництво одиниці продукції, а також 
ціни на ринку, що приведе до збільшення господарської 
цінності всіх лісових ресурсів, які використовуються; 
формується при використанні високотехнологічних ново-
введень, які є наслідком інновацій, що впроваджуються 
лісокористувачем

Закінчення табл. 3

таблиця 4

підходи до розрахунку рентної плати за використання лісових ресурсів у науковій літературі 

Автор/Джерело підхід

Коваль Я. В. [8]

Рл = Пл – Ві,  
де Рл – лісова рента, грн;  
Пл – вартість продукції лісівництва, визначена на основі гранично допустимих витрат  
на приріст її виробництва, грн;  
Ві – індивідуальні зведені витрати на відновлення й експлуатацію лісу, грн.; 
ЛР = ДРІ + ДРІІ,  
де ДРІ – диференційна рента І;  
ДРІІ – диференційна рента ІІ

Вовчук Т. І. [2]
Лісова рента визначається як різниця між вартістю кінцевої продукції лісовирощування  
та індивідуальними витратами на її виробництво з урахуванням середньої норми прибутку  
на вкладений капітал

Шавурська О. В. [22] Лісова рента розраховується як різниця між вартістю кінцевої продукції лісового господарства 
та загальними витратами на їх створення, експлуатацію та відновлення

Лицур І. М. [10]

Різниця між замикаючими та індивідуальними витратами. Замикаючі витрати – певна 
межа витрат на отримання додаткової продукції, вище якої експлуатація лісових ресурсів 
є недоцільною з економічного погляду; вони є основою ціноутворення на продукцію 
лісівництва
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Податковим кодексом України передбачено ме-
ханізм формування та сплати рентної плати за спеці-
альне використання лісових ресурсів. Зокрема визна-
чено склад суб’єктів, сукупність об’єктів, ставки, та 
особливості їх застосування при різних видах лісів. 
Модель формування та сплати ренти за спеціальне 
використання лісових ресурсів згідно з положеннями 
Податкового кодексу України представлено на рис. 1. 

Щодо встановлення ставок зауважимо, що 
законодавством передбачено їх градацію 
за поясами та розрядами, що представ-

лено в табл. 5. «Розряди встановлюються для кож-
ного кварталу (урочища) виходячи з відстані між 
центром кварталу і найближчим нижнім складом лі-
созаготівельника, до якого деревина вивозиться без-
посередньо з лісосіки, або пунктом відвантаження 
деревини залізницею. Відстань (пряма) від центру 
кварталу (урочища) до нижнього складу або пункту 
відвантаження деревини залізницею визначається за 
картографічними матеріалами і коригується залеж-

СУБ’ЄКТИ РЕНТНИХ ВІДНОСИН  ОБ’ЄКТ   

Платниками рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів є лісокористувачі – юридичні особи, їх філії, відділення,  
інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної  
особи, постійні представництва нерезидентів, які отримують 
доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські 
(представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх 
засновників, фізичні особи (крім фізичних осіб, які мають право  
безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати 
лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а також 
фізичні особи – підприємці, які здійснюють спеціальне   
використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу 
(лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов
договору довгострокового тимчасового користування лісами  

Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне 
використання лісових ресурсів є: 1) деревина, заготовлена 
в порядку рубок головного користування; 2) деревина, заготовлена  
під час проведення заходів: щодо поліпшення якісного складу 
лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей
(у деревостанах віком понад 40 років – рубки догляду за лісом, 
вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, 
пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки 
переформування; незалежно від віку деревостанів – суцільні  
санітарні та суцільні лісовідновні рубки); з розчищення лісових 
ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом 
гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо; 3) другорядні лісові  
матеріали (заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, 
деревних соків та інших другорядних лісових матеріалів, 
передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового 
господарства); 4) побічні лісові користування (заготівля сіна, 
випасання худоби, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, 
ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля 
очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених 
нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства); 
5) використання корисних властивостей лісів для культурно- 
оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-
виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт  

СТАВКИ РЕНТНОЇ ПЛАТИ  

Ставки рентної плати за заготівлю деревини застосовуються 
з урахуванням розподілу лісів за поясами (два пояси) та розрядами  

 (п’ять розрядів)  

Рис. 1. Складові системи рентних відносин у лісовому секторів відповідно до положень  
податкового кодексу України

таблиця 5

Механізм формування ставок рентної плати за спеціалізоване використання лісових ресурсів згідно  
з податковим кодексом України

За розрядами

Розряди 1 2 3 4 5

Відстань, км до 10 10,1–25 25,1–40 40,1–60 60,1 і більше

За поясами

Перший пояс До першого поясу належать усі ліси, за винятком лісів Закарпатської, Івано-Франківської  
та Чернівецької областей і лісів гірської зони Львівської області

Другий пояс До другого поясу належать ліси Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей і ліси 
гірської зони Львівської області

но від геоморфологічних умов місцевості за такими 
коефіцієнтами: у лісах з рівнинним рельєфом – 1,1;  
у лісах з горбистим рельєфом або у лісах, понад 30 
відсотків площі яких зайнято болотами, – 1,25; у лісах 
з гірським рельєфом – 1,5. Пунктом відвантаження 
деревини залізницею вважається пункт (залізнична 
станція, роз’їзд), у якому дозволено здійснення такої 
операції, незалежно від наявності на ньому відповід-
них складів. Зміна розподілу лісів за розрядами здій-
снюється у разі: закриття діючих або відкриття нових 
пунктів (залізничних станцій чи роз’їздів) відванта-
ження деревини; виявлення порушення установлено-
го порядку розподілу лісів за розрядами» [16].

ВИСНОВКИ
Таким чином, нами визначено властивості рент-

ної плати за спеціалізоване використання лісових 
ресурсів як об’єкта управління лісогосподарською 
діяльністю з позиції її видів, порядку нарахування та 
сплати. Це дозволяє ідентифікувати специфічні риси 
з позиції об’єкта економічного аналізу. Так, рента є 
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фактично вартісним вираженням лісових ресурсів, які 
використовуються та реалізуються лісогосподарськи-
ми підприємствами. Відповідно до діючих підходів 
до бухгалтерського обліку собівартості лісогосподар-
ської продукції та порядку її калькулювання рентна 
плата за спеціалізоване використання лісових ре-
сурсів відображається у складі матеріальних витрат,  
а саме: в структурі сировини і матеріалів. Усе це при-
водить до специфіки економічного аналізу ренти як 
складової оцінки ефективності використання лісових 
ресурсів, тобто є потреба в обґрунтуванні напрямів 
розвитку аналітичних процедур щодо ренти за спеці-
альне використання лісових ресурсів України.           
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