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Науково-теоретичні передумови функціонування фінансово-економічного механізму
збалансованого використання земель лісогосподарського призначення досліджувалися
через аналіз еколого-економічних аспектів окремих чинників відповідно з очікуваним
станом лісових екосистем внаслідок лісогосподарського землекористування. Дослід
ження базується на звітах Державного агентства лісових ресурсів України за 2016–
2020 рр., офіційних даних Forest Stewardship Council®. Досліджено вплив лісовідновлення на рівень лісової сертифікації в Україні, оцінено кореляційну залежність обсягів
капітальних інвестицій від стану лісової сертифікації. Проведено оцінку можливих
тенденцій динаміки забезпечення лісогосподарського землекористування капітальними
інвестиціями на перспективу, звільненої від впливу індивідуальних особливостей окремих періодів (за сучасних умов лісистості та стану лісової сертифікації), а також
оцінку можливих тенденцій із врахуванням впливу оптимальних показників лісистості
та проведення лісової сертифікації в повному обсязі. Запропоновано авторський підхід
щодо теоретико-методологічних підходів і методичних положень стосовно формування
алгоритму реалізації фінансово-економічного механізму збалансованого використання
земель лісогосподарського призначення, результуючий вплив якого спрямовано на узгодження екологічної, економічної та соціальної складових. Запропоновано теоретичні
підходи до формування системи принципів збалансованого лісогосподарського земле
користування, які дають можливість узгодити різноспрямовані інтереси виробників
з екологічними та соціально-економічними запитами суспільства; теоретичні підходи
до організаційно-економічного забезпечення управління землями лісогосподарського
призначення, які відрізняються комплексним використанням інтегрованої системи
інструментів фінансово-економічного механізму досягнення збалансованого використання земель лісогосподарського призначення. Обґрунтовано, що функціонування
фінансово-економічного механізму забезпечить екологізацію господарської діяльності
на землях лісогосподарського призначення, підвищення економічної та соціальної результативності лісогосподарського землекористування, консолідацію управлінських
аспектів навколо стратегічних завдань та пріоритетів, визначених Основними заса
дами державної екологічної політики України на період до 2030 р.
Ключові слова: землі лісогосподарського призначення, інструменти, лісова сертифікація,
лісистість, капітальні інвестиції.

ВСТУП
На сьогодні в умовах природного по
гіршення стану лісових земель виникає
потреба в забезпеченні збалансованого
лісогосподарського землекористування, як
адаптивного механізму захисту навколиш
нього середовища [1; 2]. «Лісове господар
ство серед галузей економіки має осново
положне значення для України, оскільки
пов’язане не тільки з виробництвом сиро
вини, товарної лісової продукції, але й є
чинником, що впливає на екологічну без
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пеку держави» [3]. Важливо забезпечити
баланс між цілями збереження лісів, їх
здатністю надавати екосистемні послуги,
економічною потребою у вирубці лісів та
правом громад отримувати прибуток від
експлуатації лісів [4]. Основними засадами
(стратегією) державної екологічної політи
ки України на період до 2030 р. [5] перед
бачено впровадження збалансованого лісо
управління, розширене відтворення лісів.
«Невідповідність між наявною практикою
господарювання та правовими нормами, що
регулюють використання лісових ресурсів
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і земельного фонду; суперечність між зов
нішнім середовищем, у якому функціону
ють лісогосподарські підприємства, і дер
жавним регулюванням галуззю» свідчать
про потребу в нових підходах до розробки
стратегій розвитку механізмів управлін
ня лісовим господарством [6]. У контексті
викладеного, необхідно з’ясувати аспекти
функціонування фінансово-економічного
механізму збалансованого використання
земель лісогосподарського призначення.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика забезпечення збалансо
ваного землекористування є предметом ба
гатьох економічних досліджень вітчизня
них вчених, що є надзвичайно актуальним
в умовах сьогодення. Пріоритети форму
вання підґрунтя розвитку збалансованого
землекористування розглядаються у пра
цях Фурдичка О.І. [2; 9], Дребот О.І. [2; 6;
9; 12], Боцули О.І. [6], Височанської М.Я.
[6], Паляничко Н.І. [2], Яремка Ю.І. [10],
Яремка О.П. [9], Опенька І.А. [22] та інших
вчених [9; 17]. Теоретико-методологічні
підходи до функціонування економічних
інструментів у сфері управління земель
ними ресурсами та землекористуванням у
лісовому господарстві досліджено в працях
Лицура І. [3], Третяка А., Третяк В. [4],
Дубаса Р.Г. [20], Ткачів С.М. [7], Gualo
tuña Parra J.A. [8], Голян В.А. [11], Лесюк Г.
[13] та інших вчених [14; 19; 21]. Незва
жаючи на певний науковий доробок, еко
лого-економічна ситуація в лісогосподар
ському землекористуванні України на
сьогодні зумовлює необхідність подальшо
го дослідження й обґрунтування широкого
спектра теоретичних і прикладних аспектів
особливостей функціонування фінансовоекономічного механізму забезпечення зба
лансованого використання земель лісогос
подарського призначення.
МАТЕРІАЛИ
ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Використано методи: діалектичний ме
тод пізнання для аналізу наукових праць
вчених щодо проблематики збалансованого
2021 • № 4 • Агроекологічний журнал

використання земель лісогосподарського
призначення; метод аналогій (перенесення
закономірностей розвитку одного процесу
з певними поправками на інший процес
чи територію); статистичний (ґрунтуєть
ся на кількісних показниках, які дають
можливість зробити висновок про темпи
розвитку процесу); кореляційного аналізу
(виявлення чинників, від яких істотно за
лежить прогноз; з’ясування взаємозв’язків,
їх співвідношення з прогнозованим яви
щем під дією певних факторів), графічний,
абстрактно-логічний (теоретичні узагаль
нення та формулювання висновків), трен
довий аналіз (визначення основної тен
денції динаміки показників). Дослідження
базується на звітах Державного агентства
лісових ресурсів України, офіційних да
них Forest Stewardship Council®, звітності
288-ми державних лісогосподарських під
приємств (держлісгоспів), які координу
ються Державним агентством лісових ре
сурсів України. Показники щорічних звітів
за 2016–2020 рр. держлісгоспів, які на міс
цевому рівні здійснюють ведення лісового
господарства на 73% площі лісів України,
були консолідовані в розрізі регіонів за
обласними управліннями лісового та мис
ливського господарства (ОУЛМГ), а також
згруповані за природно-кліматичними зо
нами України: Полісся, Лісостеп, Степ та
Карпати.
РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Збалансоване використання земель
лісогосподарського призначення — це
система заходів, за якої досягається дина
мічна рівновага лісокористування з еко
логічною системою на основі врахуван
ня природних якостей лісових екоситем,
властивостей земель лісогосподарського
призначення, їх цінності та особливостей
природно-просторового розташування, що
забезпечить отримання широкого спектра
соціальних, економічних, екологічних та
культурних вигод для нинішнього і майбут
ніх поколінь. «Збалансоване використання
земель лісогосподарського призначення
повинно забезпечувати високу продуктив
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ність лісів та лісовирощування, збільшити
стійкість деревостанів як до природних, так
і до антропогенних впливів, а також оптимі
зувати обсяги і форми рубок та лісовіднов
лення» [7]. Вчені [8] згрупували критерії
збалансованості у п’ять груп на основі зон
впливу: інфраструктура; сталий розвиток;
екологія — природні ресурси; економіка —
продуктивність; соціальний розвиток. Стан
збалансованості лісогосподарського земле
користування є дуже чутливим до багатьох
екологічних та економічних чинників [2].
Недоліки лісогосподарської діяльності
залежно від сфери їх прояву та пріори
тетності поділяються на організаційноправові, економіко-фінансові, соціальні,
екологічні та просторові [6]. Вченими [9]
запропоновано розпочати пошук шляхів
збалансованого розвитку й підвищення
ролі лісових екосистем із формування
фінансово-економічних механізмів.
Інтенсивність використання лісових
ресурсів та зміни у кількості лісових на
саджень є індикаторами екологізації гос
подарської діяльності [10]. Стимулю
вальними інструментами, які забезпечать
збалансування екологічних, економічних
і соціальних складових використання зе
мель лісогосподарського призначення є
відтворення лісів, сертифікація, удоскона
лення інституціонального поля, удоскона
лення системи управління, комплексний
моніторинг, доступ до інформації, подат
кове регулювання, стабільне інвестицій
не середовище [2]. Вчені зазначають про
необхідність «розширення спектра функ
цій управління лісовими ресурсами на
регіональному та місцевому рівнях, щоб
забезпечити кореспондування пріорите
тів соціально-економічного піднесення
територіальних громад і пріоритетів роз
витку територіального лісогосподарсько
го комплексу» [11]. Лісова сертифікація
вважається найефективнішим екологічним
інструментом управління лісогосподар
ським землекористуванням, що забезпечує
збалансування екологічних та соціальних
функцій лісів і відноситься до показників
оцінки сталості [12–15]. Незважаючи на те,
що відповідно до Лісового кодексу метою
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лісової сертифікації є забезпечення збалан
сованого ведення лісового господарства,
в Україні станом на жовтень 2021 р. пло
ща FSC-сертифікованих лісів становить
3718 тис. га, тобто лише 36% лісових ді
лянок країни, тоді як у грудні 2020 р. цей
показник становив 43% [16].
Зміни лісового покриву належать до
екологічних критеріїв стану збалансова
ності землекористування [17]. З метою
забезпечення збалансованого природоко
ристування, охорони лісових екосистем,
підтримки їх цілісності та функцій життє
забезпечення Міністерством захисту дов
кілля та природних ресурсів України на
казом від 22.07.2021 р. № 494 затверджено
нормативи оптимальної лісистості різних
регіонів України [18]. Беручи за орієнтир
Основні засади (стратегію) державної
екологічної політики України на період до
2030 р. [5], якими до завдань забезпечен
ня сталого розвитку природно-ресурсного
потенціалу віднесено забезпечення опти
мальної лісистості, нами досліджено стан
лісовідновлення та рівень лісової сертифі
кації в Україні (табл.). Лісова сертифікація забезпечує створення умов для збалан
сованого вирішення економічних, еколо
гічних та соціальних питань у лісовому
секторі [19]. Втім, простежується значна
нерівномірність за регіональною ознакою
стану сертифікації лісів в Україні та нега
тивна тенденція створення лісових культур
у лісовому фонді сфери управління Держ
лісагентства України (див. табл.).
Вчені [20], досліджуючи чинники підвищення інвестиційної привабливос ті
лісової сфери України, зазначають про
важливу роль лісової сертифікації у
сприянні розвитку інвестиційного кліма
ту. Нами досліджено залежність обсягів
капітальних інвестицій у регіональному
розрізі від стану сертифікації лісів з ура
хуванням річного часового лагу (рис. 1).
Частка варіації показника капітальних ін
вестицій оцінювалася за допомогою коефіцієнта детермінації, значення якого ста
новило 0,695. Коефіцієнт кореляції (щіль
ність зв’язку між факторами) є значним
r=0,8336.
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Динаміка обсягів FSC-сертифікованих лісів та створення лісових культур, тис. га
Створення лісових культур
у лісовому фонді

Стан лісової сертифікації

Полісся

Волинська
Житомирська
Рівненська
Чернігівська

Лісостеп

Вінницька
Київська
Полтавська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Хмельницька
Черкаська

Степ

Дніпропетровська
Донецька
Запорізька
Кіровоградська
Луганська
Миколаївська
Одеська
Херсонська

Карпати

Область

Закарпатська
Івано-Франківська
Львівська
Чернівецька

на
12.01.2017

на
16.10.2021

відхилення

2016

2020

відхилення

533,5
371,3
737,1
341,5

466,8
724,6
409,0
401,4

–22,1
159,1
–89,7
29,8

2,21
5,26
4,19
2,62

2,92
4,62
3,50
1,84

0,71
–0,64
–0,69
–0,78

97,5
91,6
0
0
29,0
0
0
36,1

133,8
261,1
63,6
87,9
147,8
0
186,5
99,9

7,9
131,4
33,2
87,9
4,1
0
85,9
37,8

1,55
2,91
1,78
1,29
0,66
1,05
1,14
1,47

1,10
2,22
0,93
0,90
0,56
0,56
0,83
1,06

–0,45
–0,69
–0,85
–0,39
–0,10
–0,49
–0,31
–0,41

0
0
0
0,0
0
0
0
0

0
0
0
73,5
0
0
0
0

0
0
0
35,8
0
0
0
0

0,22
0,26
0,08
0,84
1,01
0,24
0,22
0,30

0,31
0,16
0,44
0,35
0,78
0,22
0,06
0,12

0,09
–0,10
0,36
–0,49
–0,23
–0,02
–0,16
–0,18

256,0
232,4
0,0
147,2

404,0
368,7
504,0
171,9

–306,8
–26,2
–395,2
28,2

1,41
1,26
1,55
0,82

0,74
0,83
0,72
0,37

–0,67
–0,43
–0,83
–0,45

Інвестиції є ключовим фактором забез
печення сталого розвитку економіки [21].
Втім, до сьогодні результативність вико
ристання земель лісогосподарського при
значення демонструє негативні тенденції
стосовно обсягів капітальних інвестицій.
Так, за 2018 р. держлісгоспи сфери управ
ління Держлісагентства України освоїли
близько 829 млн грн капітальних інвести
цій, за 2019 р. — 430,9 млн грн, за 2020 р. —
лише 341,4 млн грн. Використовуючи дані
звітів Держлісагентства України за попередні роки, нами побудовано графіки тренду
капітальних інвестицій держлісгоспів сфе
ри управління Держлісагентства України
на період до 2030 р. для базового сценарію
без впливу індивідуальних особливостей
окремих періодів (рис. 2). На рис. 2 у ви
2021 • № 4 • Агроекологічний журнал

Капітальні інвестиції 2020 р.,
тис.грн

Примітка: сформовано автором за даними звітів Держлісагентства України та за даними [16].
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Рис. 1. Кореляційна залежність обсягів
капітальних інвестицій від стану лісової
сертифікації
Примітка: сформовано автором за даними звітів
Держлісагентства України та за даними [16].
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Рис. 2. Прогноз показника капітальних інвестицій держлісгоспів
сфери управління Держлісагентства України до 2030 р.:
а — за експоненціальної моделі; б — за ступеневої моделі
Примітка: сформовано автором за даними звітів Держлісагентства України.

падку а) зображено прогнозне (на 2020–
2030 рр.) значення показника капітальних
інвестицій із використанням експонен
ціальної моделі — максимально можливе
значення; у випадку б) із використанням
ступеневої моделі. Прогнозний показник
капітальних інвестицій в обох випадках
має негативну тенденцію до зменшення у
2030 р. На обох побудованих математичних
моделях значення коефіцієнта кореляції
наближається до одиниці, тобто спостері
гаємо тісний кореляційний зв’язок, що ві
дображає математичну залежність.
Отримані результати, які показано на
рис. 2, свідчать про незбалансованість об
сягів капітальних інвестицій у лісогоспо
дарське землекористування. Оскільки про
стежується зв’язок між створенням лісових
культур у лісовому фонді та обсягами лі
сової сертифікації, а лісова сертифікація
є стимулювальним чинником залучення
капітальних інвестицій у господарську
діяльність на землях лісогосподарського
призначення, побудовано оціночний гра
фік можливих тенденцій зростання капі
тальних інвестицій до 2030 р. держлісгос
пів сфери управління Держлісагентства
України для кожного регіону окремо за
умови досягнення оптимальної лісистості
та використання повною мірою інструмен
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ту лісової сертифікації (рис. 3). Враховано
одночасно вплив двох чинників: лісистості
та лісової сертифікації (без впливу інших
індивідуальних особливостей), що демон
струє потенційну можливість отримання
додаткових джерел інвестиційних надхо
джень у сектор лісогосподарського земле
користування.
Важливо відмітити, що у досліджен
ні не ставилася мета розрахувати точні
прогнозні показники, а досліджувалася
концептуальна тенденція забезпечення
збалансованого використання земель лісо
господарського призначення за умов впли
ву стимулювальних чинників. Результати
проведених розрахунків є підтвердженням
гіпотези дослідження щодо впливу інстру
ментів фінансово-економічного механізму
на процес забезпечення збалансованості
лісогосподарського землекористування.
Отже, вбачається можливим коригувати
аспекти лісогосподарського землекорис
тування певними важелями впливу, що
відкриває шлях до врахування оптималь
них критеріїв збалансованості лісогоспо
дарського землекористування, на підставі
яких за результатами прогнозування бу
дуть задіяні певні інструменти. Зазначе
не, своєю чергою, вимагає моніторингу
та аналізу отриманих результатів. Отже,
agroecological journal • No. 4 • 2021
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Рис. 3. Порівняльний аналіз прогнозу зміни капітальних інвестицій держлісгоспів
сфери управління Держлісагентства України за регіонами за умов оптимальної лісистості
та повного проведення лісової сертифікації, 2020–2030 рр.
Примітка: розраховано автором за даними звітів Держлісагентства України.

реалізація фінансово-економічного меха
нізму збалансованого використання земель
лісогосподарського призначення потребує
опрацювання послідовності дій алгоритму
цього процесу (рис. 4).
За час опрацювання алгоритму реалі
зації фінансово-економічного механізму
збалансованого використання земель лісо
господарського призначення нами розгля
нуто широку специфікацію інструментів
екологічного, організаційного, економічно
го та фінансового спрямування. Запропо
новано концептуальну модель (див. рис. 4)
реалізації фінансово-економічного меха
нізму збалансованого використання земель
лісогосподарського призначення, що по
лягає у дотриманні певного алгоритму та
етапності:
І. Визначення оптимальних / норматив
них критеріїв лісогосподарського землеко
2021 • № 4 • Агроекологічний журнал

ристування задля забезпечення екологічної,
економічної та соціальної збалансованості
використання земель лісогосподарського
призначення.
ІІ. Прогнозування стану збалансовано
сті та визначення очікуваних екологічних,
економічних та соціальних ефектів вико
ристання земель лісогосподарського при
значення на перспективу.
ІІІ. Функціонування стимулювальних
інструментів фінансово-економічного ме
ханізму збалансованого використання
земель лісогосподарського призначення
полягає в синергетичному ефекті впливу
важелів на досягнення динамічної рівнова
ги лісокористування з екологічною систе
мою, що забезпечить отримання широкого
спектра соціальних, економічних, екологіч
них та культурних вигід для нинішнього
і майбутніх поколінь. У зазначеному ас
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І. Визначення оптимальних критеріїв збалансованості
лісогосподарського землекористування
Екологічні
критерії

Економічні
критерії

Соціальні
критерії

Лісові екосистеми

ІІ. Прогнозування та визначення очікуваних ефектів,
стратегічних пріоритетів
ІІІ. Функціонування стимулювальних інструментів фінансовоекономічного механізму збалансованого використання
земель лісогосподарського призначення (за блоками)

Інституціональний

Організаційноуправлінський

Фінансовоекономічний

ІV. Моніторинг та аналіз
за групами показників
Група екологічних
показників

Група економічних
показників

Група соціальних
показників

V. Формування збалансованого використання земель
лісогосподарського призначення
Рис. 4. Модель алгоритму реалізації фінансово-економічного механізму збалансованого
використання земель лісогосподарського призначення
Примітка: сформовано автором.

пекті модель ґрунтується на інституціо
нальному, організаційно-управлінському
та фінансово-економічному забезпеченні
збалансованого лісогосподарського земле
користування.
ІV. Моніторинг та аналіз за групами по
казників має певні особливості, пов’язані з
необхідністю розширення інформаційної
бази моніторингу такими цільовими гру

26

пами показників: екологічні показники,
що підкреслюють збереження і збалансо
ване використання лісових екосистем, та
показники, що підкреслюють соціальні й
економічні поліпшення.
V. Формування збалансованого вико
ристання земель лісогосподарського при
значення. Тобто, на основі впровадження
попередніх чотирьох етапів вказаного ме
agroecological journal • No. 4 • 2021
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ханізму забезпечується збалансоване вико
ристання земель лісогосподарського призначення, яке має стати містком між підви
щенням продуктивності ресурсів, станом
лісових екосистем, добробутом населення
і матиме ключове значення для досягнення
цієї мети з мінімальними компромісами.
Наведений алгоритм реалізації фінан
сово-економічного механізму збалансова
ного використання земель лісогосподарського призначення передбачає взаємозв’я
зок сукупності елементів, які дають мож
ливість впливу на суб’єктів лісогосподар
ського землекористування, перетворення
земельних ресурсів у повноправні фінан
сові активи та інвестиційні ресурси. Цим
відкривається ряд можливостей удоско
налення управління лісовою діяльністю на
національному рівні, своєю чергою, націо
нальні плани дій будуть інтегровані в регіо
нальні програми соціально-економічного
розвитку та деталізовані на рівні регіональ
них планів дій щодо забезпечення збалансованості використання земель лісогос
подарського призначення. Отже, концеп

Принципи
екологічної орієнтації
• з береження і відтворення лісових
екосистем
• оцінювання екологічних наслідків
економічної діяльності
• пріоритетність вимог екологічної безпеки

туальна модель реалізації фінансово-економічного механізму збалансованого вико
ристання земель лісогосподарського при
значення забезпечить консолідацію управ
лінських аспектів навколо стратегічних
завдань та пріоритетів, визначених Основ
ними засадами державної екологічної по
літики України на період до 2030 р. [5].
Структура функціонування фінансовоекономічного механізму забезпечення
збалансованого використання земель лі
согосподарського призначення прямо та
опосередковано закладає екологічну до
мінанту в діяльність на землях лісогоспо
дарського призначення. «Основополож
ний принцип збалансованої організації
використання земель лісогосподарського
призначення має бути зорієнтований на
безперервне, рівномірне, невиснажливе ви
користання лісів» [22]. Обравши основні
принципи державної екологічної політики
[5; 23; 24], нами сформовано систему прин
ципів збалансованого лісогосподарського
землекористування (рис. 5). Отже, фунда
ментом фінансово-економічного механізму

Принципи соціальних гарантій
• у згодження інтересів виробників
з екологічними та соціально-економічними
запитами суспільства
• подолання регіональних дисбалансів
соціальної складової лісогосподарського
землекористування
• інформаційна доступність громадськості
• громадський контроль
• екологічне розуміння соціальних процесів

Принципи економічної
ефективності
• ф інансова підтримка заходів збалансованого
лісогосподарського землекористування
• економічні стимули за впровадження
збалансованості лісогосподарського
землекористування
• податкове регулювання
• фінансово-економічна відповідальність
• капіталізація земель лісогосподарського
призначення

Принципи організаційноуправлінського спрямування
• у досконалення законодавчо-нормативної бази
• моніторинг стану впровадження заходів
• удосконалення екологічної звітності, прозорість
звітності
• адаптивні підходи до управління
• аналіз, контроль і аудит

Рис. 5. Схема принципів збалансованого лісогосподарського землекористування
Примітка: сформовано автором.
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збалансованого використання земель лі
согосподарського призначення є система
принципів екологічного, соціально-еко
номічного, інституціонального, правово
го, організаційно-управлінського спряму
вання.
Взаємодія цих принципів має циклічний характер і носить комплексний і сис
темний вплив на формування стратегій
управління використанням земель лісо
господарського призначення. Практична
реалізація викладеної схеми взаємозв’язків
між принципами збалансування лісогос
подарського землекористування сприяє
функціонуванню фінансово-економічного
механізму, який виконуватиме регулюваль
ну роль екологізації господарської діяль
ності на землях лісогосподарського призна
чення та буде спрямований на підвищення
економічної та соціальної результативності
лісогосподарського землекористування.
ВИСНОВКИ
Встановлення закономірностей, що ві
дображають причинно-наслідкові зв’язки
між показниками, характеризують перебіг
певних позитивних чи негативних процесів
у лісогосподарському землекористуванні,
за допомогою яких можна прогнозувати
екологічні наслідки господарського вико
ристання земель лісогосподарського при
значення. На основі проведених економікоматематичних розрахунків доведено, що

сприятливими чинниками для забезпечен
ня збалансованого використання земель
лісогосподарського призначення в націо
нальній економіці є відтворення лісів до
оптимального рівня лісистості, сертифіка
ція лісів, капітальні інвестиції. Обґрунтова
но, що питання, пов’язані з використанням
земель лісогосподарського призначення,
мають вирішуватись цілісним, послідов
ним, узгодженим та взаємодоповнюваль
ним чином через оцінку масштабів та інтенсивності впливу лісогосподарської
діяльності на стан лісових земель на націо
нальному, регіональному та місцевому
рівнях із метою сприяння збалансованому
лісогосподарському землекористуванню
в його економічному, соціальному та еко
логічному аспектах. На цій основі подано
авторське трактування послідовності дій
(алгоритму) щодо реалізації фінансовоекономічного механізму збалансованого
використання земель лісогосподарського
призначення. За результатами дослідження
запропоновано принципи збалансованого
лісогосподарського землекористування, що
забезпечить підґрунтя стосовно комплек
сного використання інтегрованої системи
фінансово-економічних інструментів, які
спрямовано на досягнення збалансованого
використання земель лісогосподарського
призначення відповідно до напрямів дер
жавної політики та євроінтеграційних на
мірів України.
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