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ГРОШОВА ОЦІНКА ПРИРОДНОГО 
КАПІТАЛУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація. У статті досліджено поняття «ліс» та «лісові ресурси», визначено взаємозв’язок при-
родного капіталу і біологічних активів. Обґрунтовано методи оцінки природного капіталу лісового
господарства, запропоновано формули для оцінки лісу на корені та землі з метою відображення
вартості природного капіталу в системі бухгалтерського обліку. Представлено побудовану авто-
ром модель грошової оцінки природного капіталу.
Ключові слова: грошова оцінка, природний капітал, ліс, лісові ресурси, біологічні активи.
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ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Аннотация. В статье исследованы понятия «лес» и «лесные ресурсы», определена взаимосвязь природного капи-
тала и биологических активов. Обоснованы методы оценки природного капитала лесного хозяйства, предложены
формулы для оценки леса на корни и земли для отображения стоимости природного капитала в системе бухгалтер-
ского учета. Представлена построенная автором модель денежной оценки природного капитала.
Ключевые слова: денежная оценка, природный капитал, лес, лесные ресурсы, биологические активы.
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MONETARY VALUATION OF FORESTRY’S NATURAL CAPITAL

Abstract. The article deals with the concept of «forest» and «forest resources» and finds out that in terms of the forestry enter-
prises functioning forest is a combination of natural assets that are the basis for creating forestry enterprises and have a signi-
ficant impact on the organization of their financial and economic activity. Forest resources are defined as products that are
formed during the usage of wood and designed for usage in further manufacturing processes. The relationship of natural capi-
tal and biological assets is determined. The methods of evaluation of natural capital of forestry are proved: the method of the
desired effect (for assessment of forest standing), rental approach (to assess forest lands), and the method of the average pur-
chase price (to assess forest resources). The formula to estimate forest on roots and land in order to reflect the value of natural
capital in the accounting system is proposed and the definition of its growth strategy is worked out for constructing optimal accu-
mulation of the forestry enterprises’ natural capital. A model of monetary valuation of natural capital is created.
Key words: monetary valuation; natural capital; forest; forest resources; biological assets.
JEL Classification: C13, E22, Q26, M40

Постановка проблеми. Сьогодні актуальним завдан-
ням для ефективного функціонування вітчизняної еко-
номіки є необхідність розроблення науково обґрунтованих
методів грошової оцінки природного капталу в лісовому
господарстві та відображення його в загальній системі
бухгалтерського обліку. На основі оцінки природного
капіталу створюватимуться можливості для врахування
його у складі капіталу підприємства, що дасть змогу уп-
равлінському апарату підприємства чітко обґрунтовувати
ефективність природоохоронних заходів, оцінювати
розмір витрат, що здійснюються при відтворенні та охо-
роні лісів, діяльності лісогосподарських підприємств зага-
лом. Окрім того, це сприятиме посиленню державного
контролю за використанням та приростом природного
капіталу, що наданий державою підприємствам лісового
господарства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання
оцінки різноманітних лісових ресурсів досліджували такі
вітчизняні вчені-економісти, як І. Я. Антоненко [1],

Н. С. Дворяшина [2], П. Ф. Жолкевський [3], Я. В. Коваль
[4], Ю. М. Позивайло [5], А. А. Строчинський [6] та ін. Про
природний капітал ідеться у працях Л. С. Гриніва [7],
М. А. Деркача [8], І. В. Замули [9], М. Ф. Костеля [8],
Н. М. Малюги [9], а також зарубіжних учених: Т. С. Лобо-
викова [10], В. Н. Сукачова [11], О. С. Шимової [12],
Р. Хейнса [13] та ін. Проведений нами аналіз досліджень
зазначених учених показав, що існує неузгодженість у
трактуванні та брак ефективних методів грошової оцінки
лісу на корені й лісових земель для обліку в лісовому гос-
подарстві.

Метою статті є обґрунтування методів грошової оцінки
природного капіталу для забезпечення відображення йо-
го в сукупному капіталі підприємств лісового господарст-
ва, що дасть змогу врахувати всі складові власного капіта-
лу підприємства в системі їх бухгалтерському обліку.

Основні результати дослідження. Розпочнемо наше
дослідження із визначення та уточнення основних понять,
що використовуються у сфері лісового господарства. Від-
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повідно до статті 1 Закону України «По внесення змін до
Лісового кодексу України» від 8 лютого 2006 року, ліс виз-
начається як тип природних комплексів, у якому поєдную-
ться переважно деревна і чагарникова рослинність із від-
повідними ґрунтами, трав’яною рослинністю, тваринним
світом, мікроорганізмами та іншими природними компонен-
тами, що взаємопов’язані у своєму розвитку, впливають
один на одного і на навколишнє природне середовище. У
статті 6 зазначеного закону до лісових ресурсів віднесено:
деревні, технічні, лікарські та інші продукти лісу, що вико-
ристовуються для задоволення потреб населення і вироб-
ництва та відтворюються у процесі формування лісових
природних комплексів.

Поняття «ліс» і «лісові ресурси» вивчали деякі науков-
ці. Наприклад, Г. Ф. Морозов уперше визначив лic
як «...сукупність деревини, рослин, змінених як у
своїй зовнішні формі, так i у своїй внутрішній бу-
дові під впливом дії їх один на одного, на зайня-
тий грунт та атмосферу» [14, с. 5]. Пізніше до по-
няття «ліс» він додав i тварин, тим самим
визначивши його як комплекс усього живого, де
вci компоненти взаємодіють між собою i з навко-
лишнім середовищем, безперервно змінюючись.

Узагальнене поняття «ліс» дослідив I. M. Си-
някевич. Він запропонував розуміти ліс як су-
купність землі, рослин, тварин, мікроорганізмів та
інших природних компонентів, серед яких
домінує деревна рослинність. Уci компоненти лісу
біологічно взаємопов’язані, впливають один на
одного i на довкілля [15, с. 74].

З точки зору функціонування лісогосподарсь-
ких підприємств, ліс, на нашу думку, слід
розглядати як сукупність природних активів, що
становлять основу створення підприємств лісо-
вого господарства та справляють вагомий вплив
на організацію його фінансово-господарської
діяльності. Лісові ресурси визначаємо як продук-
ти, що утворюються у процесі використання лісу і призна-
чені для подальшого застосування у виробничому процесі
підприємства. Ці поняття ототожнювати не доцільно,
оскільки ліс – це першооснова, а лісові ресурси – резуль-
тат його вирощування та використання.

У процесі діяльності підприємств лісового господарст-
ва формується і застосовується притаманний галузі спе-
цифічний вид капіталу, який, на нашу думку, можна визна-
чити як «природний капітал». Його слід трактувати як
сукупність природних компонентів, що в контексті само-
відновлюючої та саморегулюючої функцій капіталу дозво-
ляє отримати природні ресурси, біологічні активи та інші
лісові продукти.

Участь людини у процесі лісовирощування є мінімаль-
ною, оскільки ліс росте самостійно, а людська праця за-
стосовується лише для рубки лісу (1%). Врахувавши такий
факт, вважаємо, що цей процес є функцією самозростан-
ня капіталу. Отже, на наш погляд, ліс є частиною природ-
ного капіталу.

Призначення природного капіталу вбачається у його
використанні для виробничих цілей [16]. Тому, з огляду на
специфіку та склад капіталу лісогосподарських підпри-
ємств, необхідним стає впровадження категорії природно-
го капіталу як повноцінної частини капіталу підприємств
лісової галузі із подальшим введенням відповідних бухгал-
терських рахунків.

Якщо визнати природний капітал складовою власного
капіталу підприємств лісового господарства, то виникає
проблема його грошової оцінки для потреб бухгалтерсько-
го обліку та аналізу.

Грошову оцінку природного капіталу розглядаємо як
вираження у грошовій формі максимально можливого
ефекту від його комплексного раціонального використан-
ня. Експертна грошова оцінка – процес визначення вар-
тості об’єкта оцінки на дату оцінки [17].

Експертна грошова оцінка природного капіталу необ-
хідна для діяльності лісогосподарських підприємств, ос-

кільки вона покликана вирішити низку невідкладних зав-
дань, а саме: облік лісів у складі майна підприємства; роз-
рахунок розмірів платежів за користування лісовими ре-
сурсами та орендної плати; визначення ефективності
лісовирощування та потреби в розширенні лісових площ;
аналіз діяльності підприємств лісового господарства і виз-
начення фінансових результатів; виявлення доцільності
інвестування в діяльність лісогосподарських підприємств;
розрахунок фінансових ризиків та потенційних втрат
унаслідок непередбачуваних економічних чи екологічних
факторів (інфляція, пожежі тощо).

Модель експертної грошової оцінки природного капіта-
лу підприємства лісового господарства представлено на
рис.

Згідно із запропонованою моделлю експертної грошо-
вої оцінки лісу слід застосовувати метод очікуваного
ефекту від його використання. Цей метод полягає у визна-
ченні економічного ефекту, який можна одержати, вико-
ристовуючи вирощувану деревину. Для цього пропонуємо
ліс на корені, наданий державою, оцінювати на основі
вартісних цін на деревину, що вирощується в лісі, застосу-
вавши формулу, наведену в проекті Державного агентст-
ва лісових ресурсів «Про затвердження Методики прове-
дення грошової оцінки лісів для господарської діяльності»
[18, с. 14]:

де Єо – ефект від використання деревини, грн./га;
Мі  – очікуваний запас стиглих насаджень і-ї породи,

м3/га;
Ці  – чинна ціна одного кубічного метра знеособленої

деревини і-ї породи, грн.;
Ті  – вік рубки переважаючої і-ї породи у складі насад-

ження, років;
tі  – фактичний вік переважаючої і-ї породи у складі на-

садження на час оцінки, років;
E – норматив приведення за фактором часу (0,02).
Відтак оцінку лісу на корені підприємство може здійс-

нити за формулою:

де VL – вартість лісу на корені;
Qі – обсяг деревини і-ї породи, на час оцінки;
Ці – чинна ціна одного кубічного метра деревини і-ї по-

роди, на час оцінки, грн.;
E – норматив приведення за фактором часу;

(1)
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Рис. Модель грошової оцінки природного капіталу 

підприємств лісового господарства

Джерело: Розробка автора

(2)
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t – фактичний вік і-ї породи у складі насадження на час
оцінки, років.

Водночас, при включенні на баланс вартості лісу на ко-
рені необхідно враховувати і витрати підприємства на об-
слуговування лісу. Тоді формула набуває такого вигляду:

де B – витрати підприємства на засадження, віднов-
лення, охорону лісу та вжиття заходів із підвищення про-
дуктивності лісів тощо.

Таку оцінку, на наш погляд, слід проводити один раз
на п’ять років з метою визначення приросту лісу і відпо-
відно ефекту від його використання. Для розрахунку при-
росту маси лісу пропонується формула (4):

де МЛПр – приріст маси лісу, га;
МЛ1, МЛ0 – маса лісу на момент оцінки, попередня ма-

са лісу;
МЛвиб – маса лісу, що вибула.
За формулою (5) можна визначити приріст очікуваного

ефекту:

де ЄПр – приріст очікуваного ефекту;
Є1, Є0 – очікуваний ефект на момент оцінки; очікуваний

ефект за попередньою оцінкою.
Грошова оцінки лісових земель у згаданому вище про-

екті розраховується за такою формулою [18, с. 16]:

де Пд – площа земельної ділянки;
Рд – рентний дохід для відповідної категорії земель (у

гривнях на рік);
Ск – строк капіталізації (у роках);
Км – коефіцієнт, який враховує місце розташування зе-

мель;
Кв – коефіцієнт, який ураховує вид використання зе-

мельної ділянки і встановлюється залежно від складу
угідь земельної ділянки відповідно до даних Державного
земельного кадастру;

Кмц – коефіцієнт, який ураховує належність земельної
ділянки до земель природоохоронного, оздоровчого, рек-
реаційного, історико-культурного призначення;

Кі – коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки
земель.

Рентний дохід для відповідної категорії земель (Рд), на
які поділяються землі України за основним цільовим при-
значенням, визначається як дохід, який можна отримати в
результаті використання земельної ділянки залежно від її
якості та місця розташування. Нормативи рентного дохо-
ду для відповідних категорій земель визначаються Мін-
агрополітики України [19].

Рентний річний дохід для відповідної категорії лісових
земель (Рд) розраховується за типами лісорослинних умов
та визначається як різниця між середньою річною таксо-
вою вартістю деревини, що вирубується за обіг рубки в
порядку головного користування і рубок формування та
оздоровлення насаджень в еталонному деревостані від-
повідного типу лісу у відповідних категоріях лісів і розряді
лісових такс, та середніми річними плановими (норматив-
ними) виробничими витратами на лісовирощування за да-
ними форми № 10-ЛГ «Звіт про виконання виробничого
плану по лісовому господарству».

Виділяють два види ренти:
• лісова рента, або чистий дохід, що припадає на одиницю

ресурсу, який використовується;

• земельна рента, або чистий дохід, що припадає на оди-
ницю площі лісової землі.

Землі лісогосподарського призначення поділяються на
лісові та нелісові. До лісових земель віднесено вкриті лісо-
вою (деревною і чагарниковою) рослинністю та не вкриті
лісовою рослинністю, що підлягають залісненню (зруби,
згарища, рідколісся, пустирі тощо), а також зайняті лісови-
ми шляхами, просіками, протипожежними розривами,
осушувальними каналами і дренажними системами. До
нелісових земель віднесено землі, зайняті сільськогоспо-
дарськими угіддями (рілля, багаторічні насадження, сіно-
жаті, пасовища), водами та болотами, спорудами, комуні-
каціями, малопродуктивними землями тощо, які надані в
установленому порядку і використовуються для потреб
лісового господарства.

Далі розглянемо оцінку лісових земель. Для розрахун-
ку грошової оцінки лісової землі підприємства лісового гос-
подарства пропонуємо таку формулу:

де Цз – грошова оцінка землі підприємства лісового
господарства;

S – площа земельної ділянки підприємства лісового
господарства;

Рд – рентний дохід для відповідної категорії земель (у
гривнях на рік);

Sк – ставка капіталізації землі (розраховується як
відношення ринкових даних про доходи до ціни продажу
подібних ділянок землі [20, с. 5]).

Таким чином оцінюється вартість землі, надана підпри-
ємству.

За основу грошової оцінки лісових ресурсів береться
середньорічний операційний дохід від їх використання.
Для визначення його розміру розраховуються чинні рин-
кові або інші ціни, прийняті для оцінки (ціни місцевого рин-
ку, закупівельні ціни тощо).

Після проведених оцінок обов’язковим, на наш погляд,
є складання документа, що міститиме повну інформацію
щодо об’єктів і результатів оцінки. Таким документом, на-
приклад, може бути Акт експертної грошової оцінки
капіталу підприємств лісового господарства.

Висновок. Отже, застосовуючи запропоновану нами
модель грошової оцінки природного капіталу, керівництво
підприємства буде отримувати чітку та оперативну інфор-
мацію щодо наявного природного капіталу у грошовому
вимірі. Це дасть змогу розраховувати майбутні вигоди від
використання природного капіталу і раціональність витрат
на його нарощування та відновлення, а також забезпе-
чить державний контроль стану і приросту наданого
підприємству лісу.
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