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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Основним завданням 

державного регулювання та управління у сфері лісових відносин є 

забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального 

використання та відтворення лісів. Державне регулювання та 

управління у сфері лісових відносин здійснюється шляхом: 

формування та визначення основних напрямів державної політики у 

сфері лісових відносин; визначення законом повноважень органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; установлення 

відповідно до закону порядку і правил у сфері охорони, захисту, 

використання та відтворення лісів; здійснення державного контролю за 

охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів. 

Державне регулювання охоплює всі напрями суспільного 

виробництва. Однак насамперед увага приділяється основним 

факторам економічного розвитку – власності, галузям матеріального 

виробництва, фінансовому ринку та грошовому обігу, 

природокористуванню тощо. Необхідність у державному регулюванні 

випливає з об’єктивно властивих державі економічних функцій.  

Значний внесок у дослідження проблем державного управління 

зробили такі науковці, як: В. Б. Авер'янов, В. Д. Бакуменко, 

В.В. Баштанник, К. М. Бліщук, Ю. М. Бондаренко,  Т. М. Лозинська, 

В.П. Печуляк, Л. Л. Приходченко, В. В. Токовенко, В. В. Цвєтков та ін. 

Аналіз наукових джерел з проблематики державного управління 

в галузі лісового господарства  свідчить, що українським ученим тут 

належить вагомий теоретичний доробок. Цим питанням присвячено 

наукові праці І. Є. Бородіна, О. А. Мельниченка, М. П. Перепелиці, В. 

П. Трощинського, П. К. Ситніка, В. А. Скуратівського, А. А. Халецької 

та ін. 
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Мета й завдання дослідження. Мета роботи полягає в 

пропозиції шляхів вдосконалення процесів формування та реалізації 

державної політики в галузі лісового господарства України. 

Необхідність досягнення поставленої мети зумовила визначення та 

вирішення таких завдань: 

- розкрити сутність державного управління та регулювання  

галуззю лісового господарства України; 

- дослідити структуру  державного  управління  в галузі  

лісового  господарства; 

- дослідити зарубіжний досвід формування та реалізації 

державної політики в галузі лісового господарства; 

-  проаналізувати ефективність державного управління 

економічною та екологічною складовою лісового господарства  

України; 

- виявити пріоритети розвитку державної політики в галузі 

лісового господарства України; 

- виокремити  стратегічні напрями розвитку державної політики 

в галузі лісового господарства України; 

- визначити перспективні тенденції розвитку державної політики 

в галузі лісового господарства України. 

Об’єктом дослідження є державне  управління в галузі лісового 

господарства України.  

Предметом дослідження є стратегічні напрямки державної 

політики в галузі лісового господарства України. 

Наукова новизна одержаних результатів Основними 

результатами роботи, які характеризуються науковою новизною є 

наступні: 

удосконалено: 

визначення пріоритетів розвитку державної політики в галузі 

лісового господарства України, які передбачають наступні заходи: 
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поєднати економічні, соціальні й екологічні складові національної 

системи лісоуправління; запровадити екологоорієнтоване 

лісоуправління на місцевому рівні з урахуванням наявних потреб;  

враховувати екологічну вразливість лісових екосистем, вдосконалити 

системи та технології державного контролю за дотриманням лісового 

законодавства,  посилити інституційну охорону та захист лісів і 

боротьбу з незаконними рубками та обігом незаконно добутої 

деревини, удосконалити системи фінансування ведення лісового 

господарства шляхом створення Державного фонду розвитку лісового 

господарства. 

дістало подальшого розвитку: 

тлумачення поняття “державне управління лісовим 

господарством”, під яким слід розуміти комплексне використання 

уповноваженими органами державної влади доступних сил і засобів 

регуляторного впливу для примноження та ефективного використання 

лісових ресурсів, належного виконання галуззю покладених на неї 

функцій.  

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі 

завдань було використано такі наукові методи: узагальнення та 

порівняння, системний підхід, структурно-логічний і дескриптивний 

аналіз, ретроспективний аналіз,– для визначення перспективних 

тенденцій розвитку державної політики в галузі лісового господарства 

України. 

Методологічну основу роботи становлять загальнонаукові 

прийоми досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на сучасних 

наукових засадах управлінської, економічної і споріднених із ними 

наук. У роботі використано: історичний та логічний методи – для 

дослідження теоретичних засад розвитку сільських територій.; 

абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення й формування 

висновків; економіко-статистичний – для аналізу сучасного стану 
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розвитку сільських територій.в Україні; методи аналізу і синтезу – для 

розробки ефективного механізму підтримки розвитку малого 

підприємництва, експериментальний – для формування напрямів 

ефективної державної підтримки розвитку сільських територій 

Інформаційну базу роботи складають чинні вітчизняні 

законодавчі і підзаконні нормативно-правові акти стосовно питань 

державного управління, зокрема, в галузі лісового господарства, 

наукові напрацювання вітчизняних і зарубіжних вчених, періодичні 

видання, статистичні й аналітичні матеріали, особисті дослідження 

автора.  

У першому розділі розглянуто теоретичні засади державного 

регулювання та управління в галузі  лісового  господарства, сутність 

державного регулювання в галузі лісового господарства та особливості 

формування та реалізації управління в галузі лісового господарства в 

Україні. 

У другому розділі здійснено аналіз сучасного стану  та 

перспектив розвитку, ефективність державного управління 

економічною та екологічною складовою лісового господарства  

України та пикладено зарубіжний досвід державного управління в 

галузі лісового господарства. 

У третьому розділі обґрунтувано пріоритети розвитку державної 

політики в галузі лісового господарства України, стратегічні напрями  

та новітні тенденції розвитку державної політики в галузі лісового 

господарства України.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

обґрунтовані положення та рекомендації є підґрунтям для розв’язання 

теоретичних і практичних проблем державного регулювання в галузі 

лісового господарства. 

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути 

використані в практичній діяльності органів державної влади і 
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місцевого самоврядування для подальшого удосконалення механізмів 

державного регулювання в галузі лісового господарства в Україні. 

Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА 

УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

1.1. Сутність державного регулювання в галузі лісового господарства 

 

Одним із елементів співіснування людини і природи, що 

формалізується державою, а також рушійною силою розвитку 

суспільства є відносини власності. Основу останніх становить свобода 

перерозподілу майнових благ і прав на них між різноманітними 

суб’єктами, що в контексті лісових відносин проявляється у наявності 

таких прав щодо лісу та його продуктів, які, з одного боку, 

утримуються державою-власником, зважаючи на суспільне значення 

лісу, а з іншого – дозволяють вільну передачу їх від однієї особи до 

іншої з метою здійснення підприємницької діяльності. Основним 

механізмом, який, на наш погляд, може збалансовувати інтереси 

держави і приватних власників у сфері використання лісових ресурсів, 

є механізм державного регулювання відносин з використання лісових 

ресурсів, відносин, що складаються у сфері лісового господарства [54, 

с. 74].  

Вирішенню проблем ефективної національної лісової політики 

України присвячено цілий ряд робіт вчених-екологів: Т. Авдеєвої, Ю. 

Добролюбова, В. Печуляка, М. Попкова, А. Кокоріна, А. Писаренка, І. 

Синякевича, В. Страхова, А. Філіпчука, В. Шевчука та ін. 

Лісовим кодексом України визначено, що ліси України є її 

національним багатством і за своїм призначенням та 

місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, 

санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші 
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функції та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових 

ресурсах. 

 Стеченко М.Д. визначає державне регулювання економіки як вплив 

держави на відтворювальні процеси в економіці відповідними засобами 

з метою зорієнтувати суб’єктів господарювання і окремих громадян на 

досягнення цілей і пріоритетів державної політики суспільного розвитку 

[71, с. 34]. У науковій літературі державне регулювання часто 

розглядається і як функція [28, с. 88] або метод [79, с. 21] управління 

економікою. 

Таким чином, державне регулювання – це ті функції держави, які 

пов’язані з економічною та економіко-соціальною діяльністю і 

покликані забезпечити умови функціонування ринкової економічної 

системи. 

Залежно від того, який зміст мають правовідносини у сфері лісового 

господарства, формується і відповідний арсенал державного, тобто 

адміністративно-правового впливу на свідомість  та поведінку їх 

учасників в економічних умовах. При цьому варто наголосити, що 

історичний досвід розвитку суспільства (особливо у період новітньої 

історії) свідчить, що у чистому вигляді себе не виправдовують ні моделі 

директивної економіки, ні моделі ліберального ринку. 

Поняття державного регулювання аналізувалося і розроблялося ще 

у радянські часи, тож успадкованою вітчизняною доктриною права 

визнається позиція, що державне регулювання – це частина управління, 

яка визначається як здійснюваний усією системою юридичних засобів  

вплив  держави на суспільні відносини з метою їх упорядкування. При 

цьому вплив на суспільні відносини має суто юридичний характер, 

оскільки здійснюється за допомогою права та всієї сукупності правових 

засобів [2, с. 8]. 
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В. К. Колпаков зазначає, що відносини, які виникають тільки у 

результаті державно-управлінської (владної) діяльності, у яких 

обов’язково бере участь виконавчо-розпорядчий орган держави, і 

становлять предмет адміністративного права [30, с. 342]. 

Багато вітчизняних науковців-адміністративістів – О. М. Буханевич, 

Ю. Я. Касараба, О. О. Кузьменко, Ю. В. Корнєєв, М. В. Удод та інші – 

також зважають на те, що адміністративні відносини пов’язані саме з 

діяльністю органів виконавчої влади. 

Проте, зважаючи на те, що в умовах демократії, яка забезпечує 

захист основних прав людини (пріоритетно приватної власності), велике 

значення мають інститути громадянського суспільства, поряд з суто 

державним управлінням діють механізми регулювання з боку 

недержавних, у тому числі громадських організацій (різних асоціацій, 

товариств споживачів та інституціональних установ). 

Саме тому все більшого поширення у науковому обігу набувають 

такі терміни, як „правове регулювання” або „адміністративно-правове 

регулювання”, які, хоча і дозволяють вийти за межі ознак, зміст яких 

пов’язується винятково з діяльністю держави, однак, по суті, не 

відбивають історико-правового наповнення терміна „державне 

регулювання”. 

Так, О. Ф. Скакун визначає особливі ознаки правового 

регулювання, указуючи на те, що воно є різновидом соціального 

регулювання; дозволяє відносинам між суб’єктами набувати певної 

правової форми, яка має державно-владний характер; має конкретний і 

цілеспрямований характер; здійснюється за допомогою правових 

засобів, які забезпечують його ефективність; гарантує доведення норм 

права до їх виконання [67, с. 307–308]. 

М. Ю. Яковчук визначає адміністративно-правове регулювання 

особливою формою управлінської діяльності, здійснюваної 

уповноваженими органами державної влади, органами місцевого 
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самоврядування та саморегулюючими інституціями, владні 

повноваження яких спрямовані на реалізацію певних суспільних 

відносин, що грунтуються на обов’язковій або добровільній основі [82, 

с. 9]. 

Як бачимо, ці поняття різняться між собою за змістом і не 

відхиляються за ознаками від  поняття „державне регулювання”. 

Водночас у сучасній науковій літературі України переосмисленню 

значення поняття „державне регулювання” приділяється мало уваги, а 

терміни „державне регулювання”, „правове регулювання” та 

„адміністративно-правове регулювання” більшість дослідників 

вживають переважно як синонімічні. На наше переконання, таке 

ставлення науковців до використання зазначеної термінології є 

невиправданим, оскільки кожен з цих термінів має своє особливе 

змістовне наповнення. 

Належно не реагує на наукову дискусію й законодавець, який при 

ухваленні ЛК України у 1994 році і при внесенні до нього численних змін 

не роз’єднав поняття державного регулювання та управління у сфері 

лісових відносин. 

Так, у відповідному розділі Лісового Кодексу України (ст. 25 ЛК 

України) „Державне регулювання та управління у сфері лісових 

відносин” поняття „державне регулювання та управління” вживається як 

єдине ціле, оскільки в його межах визначено єдино можливе як для 

регулювання, так і управління у сфері лісових відносин завдання: 

забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального 

використання та відтворення лісів [36, с. 37]. 

При цьому шляхи реалізації такого завдання визначені також 

спільно для реалізації мети як регулювання, так і управління. Ідеться 

про: 1) формування та визначення основних напрямів державної 

політики у сфері лісових відносин; 2) визначення законом повноважень 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 3) 
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установлення відповідно до закону порядку і правил у сфері охорони, 

захисту,  використання та відтворення   лісів; 

4) здійснення державного контролю за охороною, захистом, 

використанням та відтворенням лісів. 

Окреслена ситуація у вітчизняній науці та у чинному законодавстві, 

на наше переконання, не сприяє не тільки належному здійсненню як суто 

регулівних, так і суто управлінських функцій, але й не дозволяє на 

високому державному рівні усвідомити роль лісів у державі, а отже, і 

значення (більше того, відмінності) механізму регулювання та механізму 

управління відносинами у сфері лісового господарства. 

Історично участь держави у регулюванні суспільних відносин була 

осмислена у ході буржуазних революцій ХVIII–XIX століть у Західній 

Європі та США. До цього часу держава переважно ідентифікувалася з 

монархом та його волею як законотворця, а республіканський досвід 

Стародавнього Риму у період IV–I століть до н. е. в умовах розвитку 

монархізму Середньовіччя не мав великого значення. Поява інституту 

приватної власності та її державно-правовий захист як результат 

буржуазних революцій зумовили стрімкий розвиток ринкових відносин 

у країнах Західної Європи та США й обґрунтування саморегуляції 

ринку. На тлі такого економічного розвитку розвинулася класична 

економічна теорія, що базувалася на саморегулівних ринкових засадах. 

Проте вже на початку ХХ століття, у період світової економічної 

кризи 20–30-х років, відомий американський економіст Дж. М. Кейнс 

обґрунтував об’єктивну необхідність і практичне значення державного 

втручання у  регулювання  економіки, що заклало початок розвитку 

кейнсіанської теорії участі держави в регулюванні економіки [26, с.18]. 

З позиції кейнсіанців, яка фактично сприйнята всіма провідними 

державами світу, економіка потребує цілеспрямованого втручання 

зовнішніх, тобто державних регуляторів. Варто наголосити, що 

гіперболізація цієї теорії має негативні історичні наслідки, які на 
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початку 1990-х років переважно були ліквідовані через відмову від 

соціалістичних засад економічного розвитку у країнах Східної Європи. 

Цей історичний досвід, хоча й негативно вплинув на термін „державне 

регулювання”, однак жодним чином не знівелював його об’єктивного 

значення. Крім того, сам перехідний період у регіоні колишнього 

соціалістичного табору засвідчив суперечності між попередніми 

вузькоспеціалізованими параметрами ефективності діяльності держави і 

більш широким спектром потреб суспільства, які можна задовольняти за 

допомогою прогресивних систем управління. У результаті структурних 

реформ, ініційованих державою з новим режимом правління, певні її 

функції були  передані  різноманітним організаціям, багато з яких мали 

суперечливі або конкуруючі повноваження. 

Отже, державне регулювання в сучасному розумінні здійснюється 

через проведення регуляторної політики у сфері економіки, у результаті 

чого формується певна система регуляторних органів – державних 

органів, а також органів місцевого самоврядування і недержавних 

організацій, що діють на основі санкціонованих державою правил, тобто 

тих, які здійснюють керівництво та управління окремими сферами 

народного господарства, зокрема у сфері природних ресурсів – лісовим 

господарством [29, с.23]. 

Таким чином, державне регулювання у сфері лісового господарства 

тісно пов’язане з управлінням у цілому, але не обмежується його 

адміністративними параметрами, а має на меті ефективний вплив на 

економічні відносини. 

На сучасному етапі розвитку юридичної науки управління у сфері 

охорони природних ресурсів визначається як свідомий вплив людини на 

різноманітні господарські і природні об’єкти та процеси, що 

відбуваються в навколишньому середовищі, а також на людей, 

пов’язаних із ними, який здійснюється для отримання бажаних 

результатів [21, с. 154]. На думку Н. Р. Малишева, В. І. Олещенко, Г. О. 
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Білявського, В. М. Навроцького і В. В. Гетьмана, саме таке визначення 

відображає існуючий стан відносин у системі „природа-суспільство” та 

їх антропогенний характер [61, с. 24]. 

Більш конкретизовано до визначення понять „управління охороною 

довкілля” та „управління раціональним природокористуванням” 

підійшли М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, О. В. Брайон. Так, під 

управлінням охороною довкілля ними розуміється забезпечення 

„виконання норм та вимог, що обмежують шкідливий вплив процесів 

виробництва, у т. ч. його продукції, на навколишнє середовище; 

раціональне використання природних ресурсів, їх відновлення та 

відтворення”. У свою чергу, під управлінням раціональним 

природокористуванням ці автори розуміють „заходи, здійснення яких 

спрямоване на зміну природних явищ і процесів у бажаному для людини 

напрямі” [45, с. 432]. 

Розглядаючи поняття „управління використанням природних 

ресурсів”, Ф. В. Вольвач, М. І. Дробноход, В. Г. Дюканов визначають 

його як „систему заходів, спрямованих на підтримку якості й необхідних 

обсягів ресурсів природи, що використовуються і споживаються” [72, с. 

99]. 

Відповідно до ст. 16 Закону України „Про охорону навколишнього 

природного середовища” управління охороною навколишнього 

природного середовища полягає у здійсненні в цій галузі функцій 

спостереження, дослідження, екологічної експертизи, контролю, 

прогнозування, програмування, інформування та іншої виконавчо-

розпорядчої діяльності. 

А. Б. Броніна та О. І. Крассов під управлінням природними 

ресурсами розуміють виконавчорозпорядчу діяльність державних 

органів, до основних принципів якої,  зокрема, належать: визнання 

загальнодержавного екологічного,  економічного та соціального 

значення природних ресурсів; чіткий розподіл функцій розпорядження 
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та функцій  їх господарського використання; безперервне, невиснажливе 

та раціональне використання природних ресурсів на основі створення 

постійно діючих комплексних підприємств; ефективне поєднання 

галузевих та територіальних форм управління у забезпеченні дбайливого 

використання природних багатств; провідна роль економічних методів 

та форм в управлінні, широке застосування оренди та платності; 

диференційований підхід до організації управління різноманітними 

природними об’єктами [8, с. 44–45]. 

Аналіз даних положень дозволяє говорити про управління 

навколишнім середовищем у вузькому та широкому розумінні, що 

характеризується такими рисами: 

 по-перше, управління – це діяльність державних органів 

виконавчо-розпорядчого характеру; 

 по-друге, це не лише підзаконна діяльність, спрямована на 

практичне виконання законів; у широкому розумінні це нормотворча 

діяльність у цілому; 

 по-третє, це діяльність з регулювання специфічних відносин, тобто 

відносин у сфері охорони, захисту, раціонального використання та 

розширеного відтворення; 

 по-четверте, це діяльність спеціально уповноважених органів. 

У вітчизняній юридичній літературі новітнього часу державне 

управління традиційно розглядається як окремий вид діяльності, 

спрямований на реалізацію єдиної державної влади. Державне 

управління – це, перш за все, виконавча діяльність, основне завдання 

якої – виконання, втілення у життя законів та підзаконних нормативних 

актів. Однією із суттєвих рис державного управління є його підзаконний, 

вторинний характер відносно законодавчої діяльності. 

На наш погляд, таке тлумачення державного управління можна 

розширити і розглядати його не лише як виконавчо-розпорядчу, але й як 

нормотворчу та правозастосовну діяльність. Це зумовлено тим, що 
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державно-управлінська діяльність пов’язується з реалізацією інтересів 

індивідів, соціальних груп або спільностей, оскільки держава як 

соціальне утворення реалізує у демократичних або авторитарних формах 

притаманні їй функції із упорядкування суспільних відносин в інтересах 

названих суб’єктів. При цьому останні перебувають у стані соціальної 

взаємодії, і оскільки інтереси індивідів, соціальних груп і спільностей 

різноманітні, можна стверджувати, що ця взаємодія має суперечливий 

характер. У цьому випадку саме управління  і забезпечує вирішення цих 

суперечностей, урегульовуючи їх у системі соціальних відносин, 

попереджаючи виникнення різноманітних конфліктних ситуацій. 

Держава з цією метою здійснює законотворчу і нормотворчу, а також 

правозастосовну і правозахисну діяльність [68, с. 25]. 

На наш погляд, саме у такому розширеному розумінні поняття 

державного управління у науковій літературі іноді вживаються поняття 

„державне регулювання” та „правове регулювання”. 

Повертаючись до визначення відмінностей між поняттями „правове 

регулювання”, „адміністративно-правове регулювання” та „державне 

регулювання”, зазначимо, що: 

• для поняття „правове регулювання” пріоритетними і 

визначальними є ознаки наявності правової форми, цілеспрямованого 

впливу на суспільні відносини через формулювання норм права, 

здійснення за допомогою правових засобів і наявності гарантій їх 

належної реалізації у вигляді примусу; 

• для поняття „адміністративно-правове регулювання” 

пріоритетними і визначальними є ознаки суб’єктного складу такого 

регулювання (органи державної влади, органи місцевого самоврядування 

та саморегулюючі інституції) за наявності у таких суб’єктів відповідної 

компетенції і повноважень на здійснення регулювання у певних 

правових формах; 

• для поняття „державне регулювання” пріоритетними і 
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визначальними є ознаки: суворої легітимації суб’єкта регулювання, який 

із абстракції „держава” у реальності трансформується в конкретні органи 

і особи, наділені встановленою законодавчим органом компетенцією і 

повноваженнями впливати на певні суспільні відносини; законодавчо 

встановлених меж регуляторного впливу на економічні відносини, які 

зумовлюються особливостями об’єкта, що управляється, і визначаються 

мірою самостійності й централізму, співробітництва і партнерства у 

відносинах суб’єктів управління, сукупністю параметрів соціального 

об’єкта, що піддаються змінам шляхом управлінського впливу [68, с. 

49]; закріплення в правових нормах міри належної та можливої 

поведінки як суб’єктів, так і об’єктів державного регулювання; правової 

цілеспрямованості, тобто спрямованості на гарантовані основним 

законом охорону і захист законних інтересів суб’єктів права; здійснення 

за допомогою правових засобів, які забезпечують ефективність 

державного регулювання; можливості застосування примусу у випадку 

невиконання вимог суб’єктів регулювання. 

Характеризуючи поняття державного регулювання на сучасному 

етапі, варто наголосити і на тому, що через законодавчо встановлені 

нормативи (правову складову) спеціально уповноважені органи 

(адміністративна складова) чинять вплив на поведінку учасників 

ринкових відносин (економічна складова). При цьому дана поведінка 

підлягає перманентному коригуванню з метою уникнення кризових 

ситуацій на ринку. Убезпечення ринку здійснюється шляхом: розробки і 

запровадження виробничих програм; встановлення стандартів якості 

продуктів та послуг; визначення законодавчих пільг для суб’єктів 

господарювання, зокрема щодо інвестиційної діяльності; встановлення 

обмежень у діяльності суб’єктів господарювання; заходи з 

ціноутворення. 

Обмеження встановлюються у випадках, коли   у певній галузі 

діяльності виключається конкуренція (у випадку природної монополії – 
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наприклад, у сфері енергетики) або вона підлягає обмеженню з огляду 

на господарське чи суспільне значення певного виду діяльності 

(обмежений попит, особливий захист споживачів – наприклад, 

банківська діяльність). 

У світовій ринковій економіці традиційними галузями, які 

підлягають державному регулюванню, вважаються енергетика, 

транспорт, телекомунікації, фінансова діяльність та сільське 

господарство [84, с. 34]. 

Формами державного регулювання, що можуть бути застосовані на 

ринку, є регулювання механізмів доступу на ринок; регулювання цін 

(встановлення тарифів чи максимальної ціни); регулювання через вплив 

на правовий статус. 

Отже, поняття „державне регулювання” є більш загальним, ніж 

поняття „правове регулювання” та „адміністративно-правове 

регулювання”, оскільки його ознаки охоплюють ознаки названих понять 

і відбивають сутність впливу держави як на правове регулювання, так і 

на адміністрування будь-яких суспільних відносин. На наше 

переконання, поняттям державного регулювання охоплюються поняття 

правового та адміністративно-правового регулювання, оскільки останні 

визначають два окремих його аспекти: характеристику системи 

правових норм-регуляторів та суб’єктів, які здійснюють управління в 

межах певних відносин. 

З урахуванням встановлених вище основних ознак поняття 

„державне регулювання” є можливість визначити такі ознаки поняття 

„державне регулювання відносин у сфері лісового господарства”: 

нормативні вимоги, що висуваються до лісогосподарської діяльності та 

суб’єктів, які її здійснюють; механізм регулювання відносин у сфері 

лісового господарства; суб’єктів відносин у  сфері лісового 

господарства, а також принципи їх організації, форми і методи їх 

діяльності; систему контролю і нагляду за відносинами у сфері лісового 
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господарства; адміністративну відповідальність за порушення вимог, що 

діють у сфері лісового господарства [82, c. 8]. 

Зважаючи на те, що зазначені ознаки у певній сукупності притаманні 

таким поняттям, як правове та адміністративно-правове регулювання 

відносин у сфері лісового господарства, державне регулювання відносин 

у сфері лісового господарства набуває ознак комплексного системного 

поняття. По суті, воно охоплює систему правових норм, що 

регламентують мету і порядок діяльності у сфері лісового господарства, 

механізм регулювання відносин у сфері лісового господарства, систему 

суб’єктів такої діяльності, принципи їх організації, форми і методи їх 

діяльності, а також систему контролю і нагляду за діяльністю у сфері 

лісового господарства і заходи адміністративної відповідальності за 

порушення вимог, що висуваються до такої діяльності. 

Виходячи з наведеного, державним регулюванням відносин у сфері 

лісового господарства є діяльність державних та інших спеціально 

уповноважених органів з організації екологічно обґрунтованих охорони, 

захисту, раціонального використання та розширеного відтворення лісів 

на економічно вигідних засадах, а також забезпечення конституційних 

прав громадян щодо даного виду природних ресурсів. 

Державне регулювання відносин у сфері лісового господарства в 

Україні на сучасному етапі має певні особливості. Як свідчать експерти 

Світового банку, у процесі переходу до ринкових реформ, у ході 

демократизації країни Центральної та Східної Європи, зокрема й 

Україна, позбавилися своїх експлуатаційних лісів, що відбулося 

переважно у результаті реституції, а у деяких випадках у зв’язку з 

рішенням про створення мереж територій, що охороняються, тобто про 

відмежування користування з вилученням ресурсу [25, с. 12 ]. 

Нині на державу та її органи у сфері реалізації відносин у лісовому 

господарстві покладаються такі обов’язки: здійснення заходів з 

поступовим зменшенням негативного впливу на природні лісові ресурси; 
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забезпечення екологічно обґрунтованого розміщення та подальшого 

розвитку виробничих сил у сфері лісового господарства; реалізація 

системи відстеження за показниками сфери лісового господарства з 

метою виявлення факторів негативного впливу; створення умов для 

раціонального природокористування у державі, з метою забезпечення 

екологічної стабільності тощо. 

Для реалізації цих обов’язків вимагається якісно новий рівень 

управління, екологізації економіки, перехід на новий рівень матеріальної 

культури, сумісної та збалансованої з природноресурсним потенціалом. 

Необхідно передбачити комплексні заходи з охорони та захисту лісових 

та інших видів (земельних, водних, сировинних тощо) ресурсів, 

збереження біологічного різноманіття, розвитку екологічно безпечних 

біотехнологій, відповідності національного природоохоронного 

законодавства міжнародним правовим актам. 

 

1.2. Структура  державного  управління  в галузі  лісового  

господарства 

 

Розвиток лісового господарства (як і решти галузей національної 

економіки) істотною мірою залежить від впливу держави, яка “відіграє 

провідну роль у регулюванні суспільних відносин щодо лісів” [21, с. 

12]. Відповідний вплив здійснюється в різних формах. Наприклад, 

задавання “траєкторії” розвитку галузі забезпечується “державною 

політикою у сфері лісових відносин – комплексом правових, 

фінансових, адміністративних та організаційних заходів, включаючи 

процес прийняття рішень, із використанням яких держава 

цілеспрямовано впливає на регулювання суспільних відносин. 

Державне регулювання та управління у сфері лісових відносин 

здійснюють такі органи державної влади: Вверховна Рада України; 

Кабінет Міністрів України; Держлісагентство України; Мінприроди 
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України; Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська 

міські державні адміністрації; районні державні адміністрації та 

сільські, селищні, міські ради. 

Верховна Рада України у сфері лісових відносин: визначає засади 

державної політики у сфері лісових відносин; приймає закони щодо 

регулювання відносин у цій сфері; затверджує загальнодержавні 

програми з охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 

вирішує інші питання у сфері лісових відносин відповідно до 

Конституції України. 

Відповідно до Лісового Кодексу України Кабінет Міністрів 

України у сфері лісових відносин: забезпечує реалізацію державної 

політики у цій сфері: спрямовує та координує діяльність органів 

виконавчої влади щодо організації охорони, захисту, використання та 

відтворення лісів; забезпечує розроблення та виконання 

загальнодержавних програм з охорони, захисту, використання та 

відтворення лісів; затверджує державні програми з охорони, захисту, 

використання та відтворення лісів; передає у власність, надає в 

постійне користування для нелісогосподарських потреб земельні лісові 

ділянки площею більше 1 гектара, що перебувають у державній 

власності; приймає рішення про обмеження або тимчасове припинення 

діяльності підприємств, установ та організацій у разі порушення ними 

природоохоронного та лісового законодавства; вирішує інші питання у 

сфері лісових відносин відповідно до Конституції України [36, 62]. 

Держа́вне аге́нтство лісови́х ресу́рсів Украї́ни   

(Держлісагентство) – центральний орган виконавчої влади України з 

питань лісового, мисливського господарства, полювання та 

мисливського собаківництва. Утворене шляхом реорганізації  

Державного комітету лісового господарства України. Діяльність 

Держлісагентства спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра аграрної політики та продовольства України. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Структура Держлісагентства складається з його територіальних 

органів, підприємств, установ та організацій державної форми 

власності (рис. 1.1). 

Основним завданням Держлісагентства є: забезпечення реалізації 

державної політики у сфері лісового й мисливського господарства, а 

також охорони, захисту, раціонального використання й відтворення 

ресурсів лісу, мисливської фауни, підвищення ефективності лісового та 

мисливського господарства; здійснення державного управління у галузі 

лісового господарства; організація виконання загальнодержавних 

програм. 

Основним законом про ліси й ведення господарства в них є 

Лісовий кодекс України (в редакції Закону України від 08.02.2006 № 

3404ІV). Базові положення Лісового кодексу України: єдине державне 

управління щодо лісів; переважно державна власність на ліси. 

Відповідно до Лісового кодексу України Кабінетом Міністрів України 

затверджені: Правила відтворення лісів; Порядок спеціального 

використання лісових ресурсів; Порядок видачі спеціальних дозволів  

та ін.  

Відповідно до Лісового кодексу України Кабінетом Міністрів 

України затверджені: Правила відтворення лісів; Порядок спеціального 

використання лісових ресурсів; Порядок видачі спеціальних дозволів 

на використання лісових ресурсів; Порядок поділу лісів на категорії та 

виділення особливо захисних лісових ділянок; Правила поліпшення 

якісного складу лісів; Порядок ведення державного лісового кадастру 

та обліку лісів [30, с.152]. 
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Рис. 1.1. Організаційна структура Держлісагентства України 
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Втiм, сьогоднi державне регулювання вiдносин у сферi лiсового 

господарства має ряд недолiкiв, якi обумовленi як системною 

полiтичною кризою та очевидним затягуванням адмiнiстративно-

правової реформи, так i недостатнiм залученням до цього процесу 

мунiципальних структур, громадських органiзацiй та приватного 

сектора. Однак, тiльки рiвновага двох чинникiв – надiлення держави та її 

чиновникiв  достатнiми  повноваженнями  для ефективного виконання 

побажань народу i встановлення таких обмежень повноважень, наданих 

державi, якi би не дозволяли її чиновникам перевищувати свої 

повноваження, перешкоджати здiйсненню бажань народу i загрожувати 

його основним правам [10, с. 13], – сприяє утвердженню механiзмiв 

правової держави, в якiй забезпеченi основнi функцiУ державного 

управлiння, зокрема, у сферi лiсового господарства. 

Як справедливо стверджуе О.С. Колбасов, характеристика суб'ектiв 

державного регулювання е необхiдною, адже без неї не можна собi 

уявити та зрозумiти всiєї складностi проблеми  побудови  та  

функцiонування держав [29]. 

До  першої групи  суб'ектiв,  вочевидь,  вiдносяться тi, що 

встановлюють i забезпечують реалiзацiю  державної  полiтики  у  сферi  

лiсового господарства. В межах цiєї групи розглядаються вищi державнi 

органи, компетенцiя яких у зазначенiй сферi визначається Конституцiею 

України. Цю групу становлять Верховна Рада України, Президент України 

та Кабiнет Мiнiстрiв України, оскiльки саме їм належить  прерогатива  

визначення  державної полiтики, складовою якої є  й  лiсова полiтика. 

Державне управлiння у широкому значеннi цього поняття має на 

увазi органiзуючу, розпорядчу дiяльнiсть держави в цiлому, яка 

здiйснюеться,  згiдно  ст.6  Конституції  УкраУни, усiма гiлками влади i 

вiдповiдними органами законодавчої, виконавчої та судової влади. 
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Державне управлiння у вузькому, спецiальному 

(адмiнiстративному) значеннi розглядається як дiяльнiсть органiв 

виконавчої влади, яка полягає у практичному здiйсненнi 

органiзацiйних, виконавчо-розпорядчих функцiй по втiленню в життя 

вимог законодавства i здiйснення, на цiй основi, управлiнського впливу 

щодо певних суб'ектiв. Саме у цьому розумiннi визначення державного 

управлiння, а  надто  й  управлiнської дiяльностi беруть  за основу 

вiтчизнянi дослiдники [80, с.7], що суттево обмежує предмет Ух наукових 

пошукiв. 

До другої групи суб'ектiв державного регулювання вiдносин у 

сферi лiсового господарства  вiдносяться  органи  загальної  компетенції, 

якi поряд з управлiнням зазначеною сферою здiйснюють також 

управлiння iншими видами дiяльностi та галузями народного 

господарства. 

Третю групу суб'ектiв становлять основнi спецiально   

уповноваженi органи   державної  влади у цiй галузi: Мiнiстерство 

екології та природних ресурсiв України, Мiнiстерство аграрної  

полiтики  України  та  Державне агентство лiсових ресурсiв України. 

Вiдповiдно  до  ст.116  Конституції України [31, с. 32], Кабiнет 

Мiнiстрiв України в сферах охорони довкiлля й рацiонального 

природокористування забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi 

лiсових вiдносин; спрямовує й координує роботу спецiальних органiв 

виконавчої  влади   щодо   органiзації,   охорони, захисту, використання 

та вiдтворення лiсiв; утворюе, реорганiзовує та лiквiдовує вiдповiдно  до 

закону центральний орган виконавчої влади. 

Статтею 119 Конституції  України  [31, с. 34]  на органи мiсцевої 

державної виконавчої влади – мiсцевi державнi адмiнiстрації покладене 

здiйснення повноважень вiдповiдно до території.   Подальший  розвиток  

положення  цiєї статтi отримали в Законi УкраУни «Про мiсцевi державнi 

адмiнiстрації». Зазначенi законодавчi акти дозволяють видiлити такi 
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повноваження мiсцевих державних адмiнiстрацiй у галузi охорони, 

захисту, використання та вiдтворення лiсiв: 

 здiйснення фiнансування заходiв, пов'язаних з охороною природи, 

забезпеченням ефективного використання природних ресурсiв; 

 розробка та виконання програм щодо рацiонального використання 

земель, лiсiв, пiдвищення родючостi грунтiв,  якi перебувають у 

державнiй власностi; 

 здiйснення   заходiв   щодо   приватизації земель i Ух вилучення для 

державних потреб; 

 розробка та забезпечення виконання мiсцевих екологiчних програм 

та внесення пропозицiй щодо регiональних й державних екологiчних 

програм тощо. 

Варто наголосити, що у даному перелiку вiдсутнiй обов'язковий 

структурний пiдроздiл з питань охорони навколишнього природного 

середовища й рацiонального природокористування. 

На виконання  Указу Президента  України № 5932005, Кабiнет 

Мiнiстрiв УкраУни в Постановi «Про структуру мiсцевих державних 

адмiнiстрацiй» вiд 11.05.2005 р. № 328 затвердив примiрнi перелiки 

управлiнь, вiддiлiв та iнших  структурних  пiдроздiлiв  обласної,  

Севастопольської мiської,  районної,  районної  у м. Севастополi 

державних адмiнiстрацiй. Пiзнiше зазначена постанова Уряду втратила 

чиннiсть, i її замiнила Постанова Кабiнету Мiнiстрiв УкраУни вiд 

01.08.2007 р. № 996 «Про затвердження рекомендацiйних перелiкiв 

управлiнь, вiддiлiв та iнших структурних пiдроздiлiв мiсцевих державних 

адмiнiстрацiй» [58]. 18.04.2012 р. остання втратила  чиннiсть на пiдставi 

Постанови Кабiнету Мiнiстрiв УкраУни  №  606  «Про  затвердження  

рекомендацiйних перелiкiв структурних пiдроздiлiв обласної, Київської 

та Севастопольської мiської, районної, районної в м. Киевi та 

Севастополi державних адмiнiстрацiй» [59]. 
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Уряд передбачив лише один обов'язковий структурний пiдроздiл у 

сферi екології, дiяльнiсть є управлiнською i в антропоохороннiй її 

частинi. В свою чергу, природоохороннi та природноресурсовi вiдносини  

залишилися  без  спецiальної  обов'язкової структурної управлiнської 

одиницi в складi мiсцевих державних адмiнiстрацiй. На нашу думку, 

такий стан е суттевою прогалиною у державному управлiннi охороною 

навколишнього природного середовища й рацiональним 

природокористуванням на мiсцевому рiвнi. 

Враховуючи те, що перелiки управлiнь, вiддiлiв та iнших 

структурних пiдроздiлiв державних адмiнiстрацiй затвердженi як 

рекомендованi, можна дiйти висновку, що законодавством дозволено 

утворення iнших структурних одиниць. Саме тому у структурi деяких 

мiсцевих органiв державної виконавчої влади iснують вiддiли з питань 

охорони навколишнього природного середовища й рацiонального 

використання природних ресурсiв. 

Враховуючи викладене, можна дiйти висновку, що однiею з 

новiтнiх тенденцiй, яка спостерiгається у чиннiй системi державного 

регулювання у сферi лiсового господарства, є конкуренцiя мiж рiзними 

установами за поширення їхнiх повноважень  та впливу  на управлiння 

лiсовими ресурсами.  

На наш погляд, цi прагнення пов'язанi не стiльки з отриманням 

права на вiдновлення природного ресурсу, а бiльше iз бажанням 

виконувати деякi з основних управлiнсько-регулюючих функцiй:  

розподiлу та перерозподiлу природних ресурсiв, що перебувають у 

власностi держави, та здiйснення контролю та експертизи у пiдвiдомчiй 

сферi, що дозволяє  здiйснювати   владний  вплив на        

лiсокористувачiв. 
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1.3. Особливості формування та реалізації управління в галузі 

лісового господарства 

 

Ліси є територією для здійснення господарської діяльності, яка 

передбачає створення робочих місць і виготовлення продукції, а з тим – 

формування ВВП. Саме тому цілком виправданим є твердження: 

“добробут місцевих громад у багатолісних районах безпосередньо 

залежить від сталого розвитку лісового господарства” [77, с. 52], що, у 

свою чергу, “безпосередньо впливає на розвиток економіки регіону й 

стан суспільного здоров’я та розвиток рекреаційної індустрії” [12, с. 

26]. Означене відбиває суспільну значущість лісів як сукупності 

компонентів природи та “майданчика” для ведення лісового 

господарства – “лісоресурсного комплексу країни, що поєднує 

лісосировинний та лісовиробничий підкомплекси, і лісоресурсну 

інфраструктуру” [1, с. 10].  

Від Держлісагентства зацікавлені сторони насамперед вимагають 

прозорого розподілу деревини, та інформації про обсяги заготівель 

(функції Мінпромполітики щодо підготовки правил торгівлі деревиною 

здійснює Держлісагентство).  

Місцеві ради залежать від горизонтальних зв’язків з лісгоспами 

(доступ до планів лісовпорядкування обмежений; плани забезпечення 

місцевого населення деревиною є факультативними; немає прогнозних 

оцінок потреби в будівельній деревині; наявні ризики 

неконтрольованого використання недеревних ресурсів лісу).  

Скорочення видатків на державне керівництво у сфері лісового 

господарства також піднімає питання оптимізації структури 

Держлісагентства у складі Мінагрополітики. Місцеві громади можуть 

вимагати виділення частки у спільній власності на комунальні ліси 

згідно законодавства [21, с. 101].  
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Відчувається нестача програмних інвестицій в розвиток лісового 

господарства (недофінансування з бюджету, застарілість 

матеріальнотехнічної бази підприємств), що серед іншого, обумовлено 

відсутністю моніторингу результатів державної цільової програми .  

Парламентом не прийнята лісова політика (відсутній законодавчий 

акт «Про лісову політику України»; функціональна класифікація 

видатків Державного бюджету не пов’язана із заходами державної 

цільової програми; не визначені повноваження зі здійснення контролю 

обласних державних адміністрацій).  

Гостро постає проблема низької ефективності діяльності 

правоохоронних органів щодо боротьби з корупцією, а по суті її 

імітування, поряд з численними перевірками діяльності лісгоспів 

(низька ефективність у справах про корупцію; антикорупційні заходи 

спрямовані на нижчі ланки управління; планові «політичні» активності 

правоохоронних органів; низький відсоток відшкодування збитків). 

Верховною Радою не ухвалена лісова політика, а лісове 

законодавство не є об’єктом постійної уваги парламентарів. Слабкий 

зворотній зв'язок з Держлісагентством, обумовлює також відсутність 

належних механізмів оцінки економічних ризиків при прийнятті 

законів.  

Уряд займає переважно консервативну позицію щодо розвитку 

галузі. Це проявляється у недофінансуванні заходів з ведення лісового 

господарства та інерції в зміні важливих нормативних актів.  

Можлива недооцінка ролі лісів та лісового господарства пов'язана 

з відсутністю моніторингу результатів державної цільової програми.  

Міністерства мають безпосередній вплив на стабільність (статус та 

характер діяльності) Держлісагентства, але не мають регуляторних 

механізмів забезпечення економічної ефективності лісового 

господарства [42, с.29]. 
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Для цілей оперативної оцінки стану управління лісами 

використовується комплексний набір критеріїв, запропонований 

Департаментом сільського господарства та розвитку сільських територій 

Світового Банку [4].  

Він складається із п’яти базових категорій або груп:  

1. Прозорість, підзвітність та участь громадськості.  

2. Стабільність лісовий установ та управління конфліктами.  

3. Якість лісової адміністрації.  

4. Узгодженість лісового законодавства та дотримання закону.  

5. Економічна ефективність, справедливість та стимули. 

На рівні міністерств механізми участі громад та вплив на рішення 

не завжди чітко структуровані (терміни публічних повідомлень про 

підготовку нормативно-правових актів не завжди дотримуються; не 

завжди при утворенні об’єктів ПЗФ враховуються інтереси громади).  

Від Держлісагентства та ОУЛМГ зацікавлені сторони насамперед 

вимагають прозорого розподілу деревини, та інформації про обсяги 

заготівель (функції Мінпромполітики щодо підготовки правил торгівлі 

деревиною здійснює Держлісагентство; слабкість автономних 

організацій для моніторингу діяльності підприємств та ОУЛМГ).  

ОУЛМГ не мають повноважень державного управління 

підприємствами 

Місцеві ради залежать від горизонтальних зв’язків з лісгоспами 

(доступ до планів лісовпорядкування обмежений; плани забезпечення 

місцевого населення деревиною є факультативними; немає прогнозних 

оцінок потреби в будівельній деревині; наявні ризики 

неконтрольованого використання недеревних ресурсів лісу).  

Така форма контролю як інститут громадських інспекторів не 

розвинена.  

Немає недержавних громадських організацій,  що б здійснювали 

незалежний моніторинг діяльності міністерств щодо виконання функцій 
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з управління лісами (моніторинг діяльності здійснюють лише 

міжнародні проекти а не неурядові організації). 

Скорочення видатків на державне керівництво у сфері лісового 

господарства також піднімає питання оптимізації структури 

Держлісагентства у складі Мінагрополітики. 

Місцеві громади можуть вимагати виділення частки у спільній 

власності на комунальні ліси згідно законодавства. 

Відчувається нестача програмних інвестицій в розвиток лісового 

господарства (недофінансування з бюджету, застарілість матеріально-

технічної бази підприємств), що серед іншого, обумовлено відсутністю 

моніторингу результатів державної цільової програми .  

В результаті, у відомства залишається все менше стимулів, 

насамперед фінансових, для підтримки підприємств, практикуючих 

відповідальне використання лісів.  

Зовнішні умови також не сприяють поліпшенню діяльності лісової 

адміністрації.  

Парламентом не прийнята лісова політика (відсутній законодавчий 

акт «Про лісову політику України»; функціональна класифікація 

видатків Державного бюджету не пов’язана із заходами державної 

цільової програми; не визначені повноваження зі здійснення контролю 

обласних державних адміністрацій [44, с. 127].  

Уряд дотримується практики призначення «політичного» 

керівництва (немає моніторингу стану виконання державної програми; 

непрофесійне політичне керівництво за квотним принципом; лобіювання 

«міністерських» ініціатив).  

Низька ефективність діяльності правоохоронних органів щодо 

боротьби з корупцією, а по суті її імітування, поряд з численними 

перевірками діяльності лісгоспів (низька ефективність у справах про 

корупцію; антикорупційні заходи спрямовані на нижчі ланки 
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управління; планові «політичні» активності правоохоронних органів; 

низький відсоток відшкодування збитків за рішеннями судів). 

Зміни в системі лісового законодавства відбуваються занадто 

повільно. Мінагрополітики де-факто не є нормотворчим органом щодо 

лісового господарства, функції з підготовки проектів підзаконних актів 

перекладені на Держлісагентство. 

Як наслідок, лісогосподарські підприємства не завжди зацікавлені у 

виявленні реального стану справ з незаконними рубками (через 

потенційну загрозу штрафів, провадження кримінальних та 

адміністративних справ). 

Законодавче регулювання економіки лісового господарства 

недосконале (закон про мораторій на експорт круглої деревини обмежує 

економічні умови діяльності лісогосподарських підприємств; податки 

від спеціального використання деревини не є рентними за природою).  

Уряд займає консервативну позицію щодо зміни підзаконних актів 

(штрафи за незаконні рубки недиференційовані; розмір бюджетного 

фінансування охорони лісів недостатній).  

Для забезпечення ефективності, справедливості та стимулів 

необхідний незалежний державний регулятор ринку деревини. Функції 

регулятора ринку деревини, замість Мінпромполітики, зараз виконує 

Держлісагентство, виступаючи при цьому також найбільшим 

поставником необробленої деревини на ринок. Власна переробка 

державних підприємств залишається низькотехнологічною, і для 

підвищення конкурентоздатності потребує концентрації [39, c. 8].  

Деревообробні підприємства вимагають удосконалення правил 

ринку, зокрема, форм торгівлі (відсутні довгострокові інвестиції через 

відсутність довгострокових контрактів; затримка із прийняттям правил 

торгівлі; аукціонні ціни не базуються на попиті та пропозиції; процес 

ціноутворення комунальних підприємств не аналізується). 

На політичному рівні:  
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Верховною Радою не ухвалена лісова політика, а лісове 

законодавство не є об’єктом постійної уваги парламентарів. Слабкий 

зворотній зв'язок з Держлісагентством, обумовлює також відсутність 

належних механізмів оцінки економічних ризиків при прийнятті законів.  

Уряд займає переважно консервативну позицію щодо розвитку 

галузі. Це проявляється у недофінансуванні заходів з ведення лісового 

господарства та інерції в зміні важливих нормативних актів.  

Можлива недооцінка ролі лісів та лісового господарства пов'язана з 

відсутністю моніторингу результатів державної цільової програми.  

Міністерства мають безпосередній вплив на стабільність (статус та 

характер діяльності) Держлісагентства, але не мають регуляторних 

механізмів забезпечення економічної ефективності лісового 

господарства. Через відсутність спеціалістів, управлінські функції 

міністерств щодо лісів фактично перекладені на Держлісагентство.  

По вертикалі управління центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері лісових відносин:  

Часті політичні зміни керівництва Держлісагентство та ОУЛМГ не 

зупинили тенденцію до скорочення бюджетних видатків на лісове 

господарство. При цьому в бюджеті 2016 року видатки на ведення 

лісового господарства не передбачено взагалі. Це призвело до 

критичного стану лісових господарств півдня та сходу України, оскільки 

внутрішній механізм акумуляції та перерозподілу коштів в системі 

підприємств Держлісагентства так і не був створений.  

Не усунутий також конфлікт контрольних та господарських 

інтересів. ОУЛМГ не відіграють роль територіальних органів 

управління, та мають слабкий управлінський зв’язок з підприємствами 

інших ЦОВВ та комунальними лісгоспами.  

У разі збереження господарських функцій, в системі управління 

зберігаються існуючі корупційні ризики.  
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У разі розподілу функцій, Держлісагентство може претендувати на 

повноваження державного регулятора ринку необробленої деревини.  

Господарська діяльність держлісгоспів знаходяться під 

регуляторним впливом ОУЛМГ та Держлісагентства, і саме 

підприємства зацікавлені у професійному господарському менеджменті 

на рівні держави та областей.  

В результаті  політичних  і  економічних  змін в країні після 1991 

року, національний лісовий сектор пройшов період реформ, 

спрямованих на функціонування ринкової економіки і плюралізму 

власності. Складність цього переходу зумовлена соціально-

економічною ситуацією, в якій все відбулося. Тому в лісовому секторі 

також знайшли своє відображення ряд негативних змін як результат 

розвитку всього суспільства та економіки. Об’єктивні умови 

вимагають створення ефективної, багатоцільової системи ведення 

лісового господарства та створення сучасної лісової галузі, яка 

потребує нових рішень. У той же час, зобов’язання, взяті в результаті 

підписання важливих міжнародних угод та у процесі приєднання до 

ЄС, зробили Україну викликом динамічним глобальним  процесам. 

Для того, щоб реагувати на ці реалії, постановою Верховної Ради 

України від 5 березня 1998 р. було затверджено «Основні напрями 

державної політики України у галузі охорони довкілля, використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» [63], сучасну 

і майбутню стратегію лісокористування  визначатимуть  такі тенденції 

 зростаюча потреба в деревинній сировині в умовах значного 

дефіциту лісу. Потребує раціонального використання деревини, 

заготовленої як від рубок головного користування, так і від рубок 

догляду за лісом, санітарних та лісовідновних рубок. Визначальним 

принципом раціонального використання деревинних ресурсів має 

стати безвідходне лісокористування; 

 перегляд  існуючого  поділу  лісів  га  групи і категорії  
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захисності  виходячи  з  їх  екологічно го та господарського значення, а 

також шляхом збільшення площі територій, що охороняються, 

обмеження регульованого антропогенного навантаження, збільшення 

обсягів робіт із заліснення земель, охорони і захисту лісів, підвищення 

продуктивності та поліпшення породного складу  лісів; 

 раціональне використання та відтворення лісових ресурсів 

потребує створення повноцінної системи моніторингу лісів як 

комплексу безперервного спостереження, оцінки і прогнозу їх стану. 

В рамках системи державного моніторингу навколишнього 

природнього середовища України моніторинг лісів має стати засобом 

управління лісовим господарством шляхом оптимізації системи 

лісокористування і запобігання критичним екологічним явищам і 

процесам [63]. 

20 лютого 2003 р. у Верховній Раді України відбулися 

парламентські слухання щодо дотримання вимог  

природоохоронного  законодавства в Україні, як результат, 20 

лютого 2003 р. Верховною Радою України було схвалено спеціальні 

рекомендації для Кабінету Міністрів  України: 

- розробити та внести до 1 липня 2003 року проект Національної 

екологічної стратегії  України; 

- передбачити  кошти Державного бюджету на: 

– Державну програму «Ліси  України»; 

– Програму будівництва лісових доріг і впровадження 

природозберігаючих технологій лісозаготівель в гірських умовах 

Закарпаття; 

– впровадження природозберігаючих технологій відповідно до 

Закону України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на 

гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» [62]. 

Завдання «Концепції національної екологічної політики України на 

період до 2020 року», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 
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України від 17 жовтня 2007 р., спрямовані на екологізацію лісового 

господарства: 

– запровадження класифікації функцій та напрямів використання 

екосистем, забезпечення проведення їх повної еколого-економічної 

оцінки як основи для визначення можливості та екологічно 

допустимих обсягів використання сировинної складової екосистеми; 

– упровадження в систему ведення лісового господарства та 

комплексного використання лісових ресурсів екосистемного підходу; 

–  запровадження системи повної відповідальності постійного  

користувача  за  стан  наданих  у  користування лісів; 

–  забезпечення відтворення корінних лісових і природних 

рослинних угруповань з використанням технологій, що сприяють 

збереженню біорізноманіття; 

–  розроблення  та  затвердження  критеріїв  та індикаторів 

збалансованого розвитку лісового господарства, впровадження  

сертифікації  лісів  у лісовому господарстві; 

–  забезпечення розширеного відтворення лісів і збільшення 

лісистості країни; 

– сприяння реалізації державної політики щодо запровадження 

сталого управління лісовим господарством і підвищення 

ефективності функціонування лісового господарства; 

–  забезпечення підтримки лісового господарства шляхом 

поєднання заходів державного регулювання та впровадження 

ринкового механізму; 

– упровадження економіко-правового механізму для 

стимулювання розширеного відтворення лісових ресурсів [63]. 

«Основні засади (стратегія) державної екологічної політики 

України на період до 2020 року», затверджені Законом України  від  



39 

 

21  грудня 2010 р. визначили одну з цілей – поліпшення екологічної 

ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки [62].  

Завданням державної екологічної політики України в сфері 

охорони лісів є: «збільшення до 2020 року площі заліснення 

території до 17 відсотків території держави шляхом відновлення лісів 

та лісорозведення на земельних ділянках лісового фонду, створення 

захисних лісових насаджень на землях несільськогосподарського 

призначення і землях, відведених для заліснення, відновлення та 

створення нових полезахисних лісових смуг, крім природних 

степових ділянок» [62]. 

Наступним етапом ефективного переходу від належної реалізації 

природоохоронних заходів  до національної екологічної політики 

стало прийняття Кабінетом Міністрів України 25 травня 2011 р. 

«Національного плану дій з охорони навколишнього природного 

середовища України на період з 2011 до 2015 року» з обсягом 

фінансування у сумі 4,2 млрд. гривень [48]. 

Цілі та завдання національної екологічної політики України 

гармонізують з «Національною доповіддю 2017 р. «Цілі сталого 

розвитку: Україна»«. У зв’язку з цим, визначено, що «існуюча 

практика землекористування спричиняє погіршення стану земель, а 

виснажливе використання земельних, лісових і водних ресурсів 

призводить до незворотних втрат екосистемного та біологічного 

різноманіття. Вагомим чинником негативного впливу на довкілля є 

також збройний конфлікт на сході України» [47]. 

20-22 червня 2012 року в Ріо-де-Жанейро відбулася Конференція 

ООН зі збалансованого розвитку: Конференція «Ріо+20». Через 20 

років після проведення «Саміту Землі» світові лідери зібралися у 

Бразилії для прийняття важливих зобов’язань щодо збалансованого 

розвитку, більше того, щодо майбутнього планети. Ця велика світова 
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зустріч зі збалансованого розвитку стала нагодою поновити рух та 

політичні зобов’язання, започатковані «Самітом Землі» у 1992 р. [46]. 

Цим самим ООН запропонувало нову концепцію переходу 

державної екологічної політики до контексту «зеленої економіки». 

ЮНЕП визначає «зелену економіку» як економіку з низькими викидами 

вуглекислих сполучень, яка ефективно розподіляє ресурси та відповідає 

інтересам суспільства  [46]. 

Для досягнення цілей вищезазначених  цілей та збалансованого 

розвитку України, необхідно розробити  наступні заходи: 

заснувати на базі ЮНЕП Світової Екологічної Організації; 

1) запровадити  процесу  екологізації  освіти  у всіх навчальних 

закладах з метою підготовки фахівців для збалансованого розвитку, 

підвищення рівня екологічної освіти населення; 

2) ухвалити 10-річні рамки політики збалансованого споживання 

та виробництва. 

3) Національна лісова політика України є продержавною і 

дискримінаційною щодо інших форм власності на ліси.  

Світовий досвід свідчить про те, що національна лісова політика 

буває успішною лише тоді, коли вона передбачає підтримку лісів 

всіх форм власності. Загальновідомим є також те, що в державних 

лісах лісовий менеджмент  краще  підтримує  суспільні  функції,  ніж  

у приватних.  Водночас  він  більш  прибутковий в приватних лісах. 

 Таким чином, в Україні необхідно розробити стратегію 

національної лісової політики на період 2018–2028 рр., яка б 

виступала фундаментальним документом, що визначає стратегічні 

рамки національної лісової політики, спрямована на досягнення 

довгострокових цілей і стабільність управління життєвими і 

виробничими сферами багатофункціональних лісів і підвищення 

конкурентоспроможності лісового сектору в якості основи для 

підвищення рівня життя, особливо в гірських і сільських районах. 
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Необхідна умова стійкого розвитку лісових територій  повинна  бути  

чітко  відображена в Лісовому кодексі України – національний, 

регіональний та місцевий рівні та відповідно відображена в Стратегії 

національної лісової  політики. 
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ 

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ 

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

 

2.1. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку лісового 

господарства України 

 

Ліси України за своїм призначенням і розміщенням виконують 

переважно водоохоронні, захисні, санітарногігієнічні, оздоровчі та інші 

екологічні функції і забезпечують потреби суспільства в лісових 

ресурсах. 

Загальна площа лісових ділянок, що належить до лісового фонду 

України, становить 10,4 млн га, в тому числі вкриті лісовою   

рослинністю  9,6 млн га. Лісистість України становить 15,9%. 

Незважаючи на невелику лісистість території Україна займає у Європі 9те 

місце за площею лісів та 6те місце за запасами деревини. За 50 років 

лісистість зросла майже у півтора рази (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Площа лісів у державах Європи 
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В сучасних умовах інтенсивності розвитку країни збереження та 

розвиток лісового фонду України, формування національної еколого-

економічної мережі є першочерговими завданнями лісових господарств як 

державної, так і приватної форми власності. Поряд з тим, для забезпечення 

зазначеного необхідні грошові кошти (фінансові інвестиції), які дали б 

змогу лісовим господарствам державної форми власності вчасно 

виконувати свої безпосередньо поставлені обов’язки згідно законодавства 

та ефективно функціонувати в умовах ринку. 

Становлення нових економічних відносин в державі, поява комплексу 

екологічних, економічних і соціальних проблем потребує відповідних змін у 

організації лісового господарства України та переходу на схвалені 

міжнародною практикою принципи сталого розвитку, підвищення 

ефективності лісоуправління, багатоцільового використання лісових 

ресурсів і корисних властивостей лісу, а також збільшення лісистості до 

оптимального рівня. Недосконалими вважаються теоретикометодологічні 

засади розвитку лісового сектору економіки та організаційно-економічні, 

екологічні і правові механізми  [11, с. 21]. 

В цілому, лісова промисловість – одна з найстаріших галузей, що 

функціонує на території України та займається заготівлею, механічною 

обробкою й хімічною переробкою деревини, виробляє конструкційні 

матеріали та інше. 

В теперішній час частка лісової промисловості в усьому промисловому 

комплексі України досить низька (у 2016 році становить 3,31 % [2 Державний 

комітет статистики], галузь не задовольняє в повній мірі потреб національної 

економіки і населення в багатьох важливих видах продукції. Це пов'язано, 

насамперед, з обмеженою сировинною базою: невисока лісистість 

(переважання лісів з обмеженим експлуатаційним значенням, невеликі 

заготівлі лісу. Потреби галузі покриваються за рахунок власних ресурсів лише 

на третину, решта деревини завозиться із за кордону. 
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Лісова промисловість – одна з найстаріших галузей, що функціонує на 

території України та займається заготівлею, механічною обробкою й хімічною 

переробкою деревини, виробляє конструкційні матеріали. 

Таким чином, лісовий комплекс України – це сукупність підприємств, 

переважно державної форми власності, пов'язаних з вирощуванням і 

переробкою (до одержання кінцевої продукції) лісової сировини. До складу 

лісопромислового комплексу входять: 

 лісове господарство; 

 лісозаготівельна промисловість; 

 галузі лісової промисловості по механічній і хімікомеханічній 

(лісопильна, фанерна, сірникова, виробництво дерев'яних будівельних 

деталей і будинків, деревостружкових і деревоволокнистих плит, меблів), 

хімічній (лісохімічна, целюлозно-паперова промисловість) переробці 

деревини; 

 гідролізна і дубильно-екстракційна промисловість, обслуговуючі 

виробництва (виробництво і ремонт машин та устаткування); 

 заводи по виготовленню предметів праці для окремих галузей, 

підприємства матеріально-технічного постачання; 

 заклади невиробничого обслуговування (підготовка кадрів, науково-

дослідна і проектно-конструкторська діяльність) [78,с. 72]. 

Запас деревини в лісах оцінюється в межах 2,1 млрд куб. м. За рік в 

лісах України в середньому приростає 35 млн куб. м деревини. 

Середньорічний приріст деревини на 1 га у лісах Держлісагентства 

становить 3,9 куб. м на 1 гектар і коливається від 2,5 куб. м у Степовій зоні 

до 5,0 куб. м в Карпатах (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Середня лісистість по зонах України 

 

 

Рис. 2.3. Середні запаси деревостанів в окремих державах Європи, 

куб. м/га 

Лісорослинні умови в Україні неоднорідні, тому ліси по території 

держави розміщені нерівномірно. Лісистість варіює від 3,7% в 

Запорізькій    до 51,4% в Закарпатській  
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Ліси України не виснажені. В лісах Держлісагентства запас на 1 

гектарі становить близько 240 куб. м (7ме місце в Європі, в Польщі  219 

куб. м, в Білорусі – 183 куб. м, в Швеції – 119 куб. м) (рис. 2.3). Загалом 

по Україні цей показник нижчий і становить 218 м3 за рахунок 

насамперед лісів реформованих сільгосппідприємств, які зріджені та 

знаходяться в складному санітарному стані [13, с. 19]. 

Вікова структура лісів історично склалась під впливом залісення 

великих площ зрубів після Другої світової війни, створення нових лісів на 

значних площах у 5070 роках минулого століття.  

Тому найбільшу питому вагу у насадженнях мають середньовікові 

деревостани – 45%. Середній вік лісів становить понад 60 років, 

відбувається поступове старіння лісів, що призводить до погіршення їх 

санітарного стану.  

Лісосировинна база відіграє важливу роль у розвитку економіки 

України. Загальні економічні характеристики лісового фонду наведено в 

табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Характеристика лісового фонду України 
 

Площа земель лісового фонду, тис. га 10624,4 

Лісистість, % 15,90 

Загальний запас деревостанів, млн. м3 2133,60 

Загальний річний приріст запасу, млн. м3 34,95 

Середній запас деревини на 1 га, м3 218,00 

Середній приріст запасу на 1 га, м3 3,80 

 

Відповідно до статті 56 Земельного кодексу України та статті 7 

Лісового кодексу України ліси України можуть перебувати у державній, 

комунальній та приватній власності. На сьогоднішній день у 

підпорядкуванні Держлісагентства України (рис. 2.4) знаходиться лише 

73 % загальної площі земель лісового фонду України, а 17%  ліси 
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Мінагрополітики, 2%  ліси Міноборони, 13%  комунальної власності, 

землі запасу 800 тис.га тощо.  

 
Рис 2.4. Структура лісокористування в Україні. 

 

За 2016 рік обсяг реалізованої продукції підприємствами лісового 

господарства становить 7739 млн. грн. і зріс порівняно з 2015 роком на 25 

%. 

За даними Earthsight, більша частина продукції потрапляє на 

"тіньові" лісопилки, яких в Україні вже більше 12 тисяч. З "санітарного" 

лісу виготовляють деревоматеріали на експорт, який первищує їх 

легальне виробництво на 75% [69]. Україна постачає в держави ЄС 

незаконну деревину, яку використовують великі компанії, такі як Ikea и 

H&M. 

Протягом 2016 року на ведення лісового господарства було скеровано 

2569,5 млн. грн., із них 2222,3 млн. грн., або 86,5 % власні кошти 

підприємств, 330,6 млн. грн., або 12,9 % було скеровано на  ведення  

лісового  господарства  асигнувань  із  загального фонду  Державного  
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бюджету, 13,3 млн. грн. коштів спеціального фонду та 7,7 млн. грн. – 

підприємствам галузі виділено асигнувань з місцевих бюджетів. 

Лісопромисловий комплекс України потрібно визначати як сукупність 

інституційних одиниць: 

 лісове та мисливське господарство; 

 підприємства, що займаються лісозаготівельної діяльністю; 

 підприємства, що займаються механічною, хіміко-механічною, хімічною 

переробкою деревини; 

 підприємства, що займаються гідролізною і дубильно-екстракційною 

діяльністю; 

 підприємства, що займаються виробничим та невиробничим 

обслуговуванням [35]. 

Слід зазначити, що зв’язки між галузями лісопромислового комплексу 

досить сильні, оскільки стан кожної з них істотно впливає на динаміку 

розвитку інших. Так, лісова промисловість має тісний зв’язок з лісовими 

господарствами. Лісозаготівельні підприємства є головними споживачами 

продукції лісового господарства – деревного запасу, який включається у 

виробничий обіг шляхом вирубки частини смуглих насаджень і вивезення 

заготовлених круглих лісоматеріалів у пункти споживання (переробки). 

Основою розвитку лісопромислового комплексу України є лісові 

господарства, які вивчають, ведуть облік і проводять роботу щодо збереження 

лісів, посилює їхні корисні природні властивості, забезпечує розширене 

відтворення та поліпшення їхньої якості, підвищення продуктивності, а також 

сприяє раціональному використанню земельного лісового фонду і 

невиснажливому користуванню лісом для забезпечення потреб у деревині та 

іншій лісовій продукції. 

Основою розвитку лісопромислового комплексу України є лісові 

господарства, які вивчають, ведуть облік і проводять роботу щодо збереження 

лісів, посилює їхні корисні природні властивості, забезпечує розширене 

відтворення та поліпшення їхньої якості, підвищення продуктивності, а також 



49 

 

сприяє раціональному використанню земельного лісового фонду і 

невиснажливому користуванню лісом для забезпечення потреб у деревині та 

іншій лісовій продукції. 

На даний час, Україна – це держава, яка насичена лісовими ресурсами, 

що приймає активну участь в збереженні, правильному використанні та 

захисті лісів. Державний орган, що регулює діяльність лісових господарств в 

незалежній Україні – Державне агентство лісових ресурсів України (ДАЛРУ) 

[35]. ДАЛРУ є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, входить до 

системи центральних органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері лісового та мисливського господарства. 

В цілому, слід зазначити, що загальна територія України становить 

60184,8 тис. га., в тому числі площа лісового фонду країни становить 9509,8 

тис. га., тобто лісистість території становить 15,8 %. На території України 

розміщено 294 діючих лісомисливських господарства, що підпорядковані 

ДАЛРУ. 

Діяльність ДАЛРУ та його підвідомчих підприємств спрямована на 

збереження лісів, нарощування їх ресурсного потенціалу, посилення 

державної лісової служби, недопущення розвитку процесів споживацького 

ставлення до лісів [70]. На балансі лісогосподарських підприємств 

залишається значна кількість об’єктів соціальної сфери. Лісові підприємства, 

розташовані, як правило, у невеликих селах та селищах, є основними 

роботодавцями у місцях, де людям важко знайти іншу роботу. 

З Державного бюджету України на фінансування лісового господарства 

виділяється недостатньо коштів, які використовуються неефективно. В останні 

роки в умовах недостатнього державного фінансування практично на 80,0 % 

витрат на ведення лісового господарства покривається за рахунок власних 

грошових коштів підприємства [44, с. 127]. Слід зазначити, що недолік 

державної фінансової підтримки лісового господарства в Україні полягає у 

тому, що грошові кошти з Державного бюджету розподіляються між 



50 

 

лісокористувачами без урахування пріоритетності окремих видів робіт для 

відтворення і використання лісових ресурсів. У зв’язку з цим, варто 

систематично збирати інформацію, проводити аналіз та оцінку рівня 

платоспроможності лісових господарств, а також виконувати законодавчо 

затверджений порядок фінансування лісового господарства для запобігання 

неефективному використанню коштів Державного бюджету. 

В останні роки в умовах недостатнього фінансування з боку державного 

фінансування на ведення лісового господарства покривається за рахунок 

власних коштів підприємства [16, 81]. Слід зазначити, що недолік державної 

фінансової підтримки лісового господарства в Україні полягає у тому, що 

кошти з Державного бюджету розподіляються між лісокористувачами без 

урахування пріоритетності окремих видів робіт для відтворення і 

використання лісових ресурсів. 

За даними ДАЛРУ, загальна сума податків з державних 

лісогосподарських підприємств перевищує кошти, що виділяються з 

Державного бюджету на фінансування лісового господарства. Таким чином, 

враховуючи позитивні економічні, соціальні та екологічні ефекти від 

суспільних функцій лісів та інтенсивну вирубку лісів у минулому. Лісове 

господарство сприяє економічному, екологічному і соціальному розвитку 

України, не є тягарем для національної економіки, незважаючи на 

недосконалість лісового менеджменту, економічного механізму та лісової 

політики. 

За даними ДАЛРУ [16], загальна сума податків з державних 

лісогосподарських підприємств перевищує кошти, що виділяються з 

Державного бюджету на фінансування лісового господарства. Таким чином, 

враховуючи позитивні економічні, соціальні та екологічні ефекти від 

суспільних функцій лісів та інтенсивну вирубку лісів у минулому, можна 

зробити висновок про високу ефективність лісокористування. Лісове 

господарство сприяє економічному, екологічному і соціальному розвитку 

України, не є тягарем для національної економіки, незважаючи на 
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недосконалість лісового менеджменту, економічного механізму та лісової 

політики. 

В умовах ринку, для збільшення надходження власних грошових коштів 

механізми управління  повинні бути переорієнтовано на економічні методи 

господарювання. Для цього необхідно вивчити та визначити можливі джерела 

надходження власних коштів та їх роль у фінансуванні лісового господарства. 

З метою оздоровлення фінансового стану державних лісових підприємств, 

необхідно переглянути джерело фінансування лісогосподарських заходів, 

зменшення таксової вартості на деревину на пні, зміни режиму оподаткування, 

внесення окремих змін та доповнень до Лісового кодексу України та інших 

нормативних документів направлених на покращення використання 

лісосировинних  ресурсів та забезпечення ними вітчизняних виробників. 

Статистичний аналіз та оцінка рівня платоспроможності лісових 

господарств дає можливість визначити спроможності   розраховуватися   із   

боргами   за певний проміжок часу. Поряд з тим, у зв`язку з відсутністю 

достовірної інформації про доходи, оподаткування та фінансування лісового 

господарства, не можна зробити глибокий порівняльний аналіз державної 

підтримки лісовирощування в європейських країнах, порівняти її з ситуацією 

в Україні. Наявна статистична інформація дасть змогу уявляти не лише 

масштаби такої підтримки, але і основні проблеми – боргові зобов’язання, що 

виникають у діяльності лісових господарств. 

У час змін і переходу до централізованого постачання та побудови 

ринкових відносин у лісовому господарстві статистичний аналіз стає 

важливим елементом у прийнятті управлінських рішень та державному 

регулюванні галуззю. Суттєві вимоги виживання на ринку порівняно з 

низькими цінами на заготівлю деревини, змінили погляди на ліс як 

екологічний фонд. Фінансові вкладення та ризик неповернення інвестицій у 

лісове господарство досить високий, наприклад через можливість недостатню 

захищеність права власності або лісових пожеж [16]. 
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На даний час, враховуючи жорсткі умови функціонування ринку лісові 

господарства потребують як оперативного, так і стратегічного управління з 

боку державних органів, яке можливе лише при отримання достовірної та 

своєчасної інформації. Статистичний аналіз платоспроможності лісових 

господарств забезпечить необхідною статистичною інформацією ДАЛРУ та 

його структурні підрозділи. 

Таким чином, лісова галузь України має зберегти пріоритети свого 

розвитку, як збереження та розширене відтворення лісів, раціональне 

невиснажливе лісокористування, збереження наукової школи українського 

лісництва, розвиток та впровадження новітніх технологій лісозаготівель та 

лісопереробки, розширення заповідних і рекреаційних територій. Лісові 

господарства виступають головним державним представником лісової галузі, є 

її основою і повинні виконувати свої функції у майбутньому. Поряд з тим 

фінансування лісових господарств з державного бюджету не вистачає в 

повному обсязі на виконання цих функцій і тому лісовим господарствам, в 

умовах ринку необхідно переходити до самофінансування, забезпечення себе 

достатнім обсягом коштів, для функціонування в конкурентному середовищі 

та ведення ефективної діяльності [78, с.182]. 

Для сталого державного управління лісовими господарствами та 

виконання міжнародних зобов’язань у галузі лісового господарства й охорони 

природи в сучасних умовах потрібно враховувати національні особливості 

ведення лісового господарства та позитивні надбання попередніх періодів. 

Уникнути помилок під час удосконалення професійної системи управління 

державними лісовими господарствами можливо, лише аналізуючи недоліки 

попередніх поколінь і причини їх виникнення. 
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2.2. Ефективність державного управління економічною та 

екологічною складовою лісового господарства  України 

 

Копенгагенські критерії Членства в ЄС є ще одним 

підтвердженням того, що навколишнє середовище розглядається 

як важливий елемент,  проте, як елемент гармонізації 

громадянського суспільства з загальнолюдськими цінностями. 

Сталий розвиток як концепція вперше набула офіційного статусу 

після конференції з навколишнього середовища і розвитку ООН в 

РіодеЖанейро в 1992 році. На ній було розроблено сучасну 

ідеологію світової спільноти і створено інструменти для нової 

екологічної політики, яка має бути невіддільна від економічного і 

соціального розвитку. 

Об’єктивні умови вимагають створення ефективної, 

багатоцільової системи ведення лісового господарства та 

створення сучасної лісової галузі, яка потребує нових рішень. У 

той же час, зобов’язання, взяті в результаті підписання важливих 

міжнародних угод та у процесі приєднання до ЄС, зробили 

Україну викликом динамічним глобальним  процесам [23,с. 239]. 

Ключові проблеми лісового та мисливського господарства України 

полягають у наступному: 

1) Необхідності забезпечення балансу між екологічними, 

економічними та соціальними функціями сталого ведення лісового 

господарства, що ускладнене загальною економічною ситуацію в країні, 

проявами корупції; 

2) Недосконалості розподілу функцій управління, що призводить в 

окремих випадках до дублювання функцій або втрати ефективності їх 

виконання. Зокрема, це стосується втрати функції забезпечення 

повноцінного контролю за додержанням лісового та мисливського 

законодавства; 
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3) Дисбалансі фінансового забезпечення лісогосподарської діяльності; 

відсутності фінансування заходів з ведення лісового господарства Півдня і 

Сходу країни та дефіцит відповідних фахівців в цих регіонах; 

4) Наявності незаконних рубок та обігу незаконно добутої деревини, 

високому рівні браконьєрства; 

5) Ускладненні реалізації прав власності (користування) на ліси через 

недостатнє фінансування процесу оформлення лісокористувачами 

державної форми власності речових прав на земельні ділянки, зайняті лісом; 

6) Відсутності законодавчого підґрунтя та механізмів управління і 

контролю за лісами комунальної власності в умовах децентралізації влади. 

7) Потребі нормативного врегулювання зміни цільового призначення 

сільськогосподарських земель, що вийшли із користування і на яких 

відбулося природне поновлення; 

8) Необхідності удосконалення системи ведення лісового 

господарства, зокрема щодо розвитку захисного лісорозведення та 

агролісомеліорації; удосконалення системи протидії лісовим пожежам; 

комплексного використання лісосічних відходів; підвищення якості та 

доступності інформації про ліси і лісове господарство тощо; 

9) Низькому рівні інформування громадськості та інших зацікавлених 

сторін, зокрема необхідності підвищення якості та доступності інформації 

про ліси і лісове господарство, 

10) Відсутності правових та економічних механізмів стимулювання 

запровадження природозберігаючих технологій; 

11) Погіршенні санітарного стану лісів, наявності прогресуючих 

процесів патологічного всихання;  

12) ) Неефективному механізмі притягнення до адміністративної та 

кримінальної відповідальності за незаконні рубки та браконьєрство. 

13) Недостатній науковій підтримці розвитку лісового та 

мисливського господарства; 
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14) Необхідності подолання в лісах наслідків військових дій на Сході 

України. 

15) Розбалансованості загальнодержавного ринку деревини [73, с. 33]. 

Пріоритетними напрямками розвитку підприємств лісового 

господарства України є насамперед лісорозведення та лісовідновлення, 

поліпшення якісного складу лісів, охорона та захист лісу, проведення 

рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, рубок головного 

корис- тування, мисливське господарство, переробка деревини, розвиток 

лісової інфраструктури. 

Основні показники ведення лісового господарства за 2010–2017 рр. 

(табл. 2.2) свідчать про те, що за цей період підприємства лісового 

господарства працювали стабільно, на що вказують зростання обсягів 

виробництва продукції, надання робіт та послуг, заготівля ліквідної 

деревини, зменшення площі рубок лісу [39, с. 26]. 

Таблиця 2.2 

Основні показники ведення лісового господарства 
 

Показники 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2017* 

Обсяги продукції, робіт та послуг лісового 
господарства (у фактичних цінах), млн. грн 

4097,7 5674,8 5911,6 6363,9 7739,9 

Заготівля ліквідної деревини, разом, тис. м
3 

18064,6 19746,2 19763,6 20340,6 20672,4 

зокрема – від рубок головного 
користування 

7767,4 8647,5 8433,2 8484,0 8853,1 

– від рубок формування і 
оздоровлення лісів та інших заходів 10297,2 11098,7 11330,4 11856,6 11819,3 

Відтворення лісів, га 70,1 72,4 70,1 67,7 70,2 

Площа рубок лісу та заходів, тис. га 402,2 421,8 417,0 415,4 413,8 

головного користування 29,1 32,1 30,8 31,8 30,6 

формування та оздоровлення лісів та інших 
заходів 

373,1 389,7 386,2 383,6 383,2 

* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 

та частини зони проведення антитерористичної операції 

 

За 2017 рік обсяг млн. грн. і зріс порівняно реалізованої продукції 

підприємствами лісового господарства становить 7138,6з 2013 роком на 25 

% (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Аналіз основних фінансово-господарських показників підприємств 

лісового господарства за 2017 рік 
 

 

 

 

 

Підприємства 

 
 

Загальна 

площа земель, 

які      

перебувають 

у постійному 

користуванні, 

тис. га 

Реалізація 
Кошти, спрямовані на ведення лісового господарства, 

тис. грн. 
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бюджету 
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ний фонд 

держ- 

бюджету 

 

місцевий 

бюджет 

Полісся 

Волинське 638,9 478709 145 119897,3 115308,3 4589,0   

Житомирське 795,6 1184997 125 249694,0 241338,0 8158,1 114,0 83,9 

Рівненське 823,4 806504 117 277106,2 266019,5 9402,4 1684,3  

Чернігівське 416,9 477236 128 103867,9 101516,8 2351,1   

Лісостеп 

Вінницьке 216,4 256278 132 97083,0 90879,6 6043,4  160,0 

Київське 409,0 556187 131 172343,9 145080,4 24241,2 3022,3  

Полтавське 231,3 171181 123 111655,3 93907,5 15601,4  2146,4 

Сумське 281,4 432555 123 99328,8 95198,8 3788,0  342,0 

Тернопільське 157,1 113561 131 35664,1 26175,3 9268,2 69,7 150,9 

Харківське 300,9 115337 100 102502,9 84284,9 18133,4 84,6  

Хмельницьке 192,2 272884 131 70923,6 65586,4 5331,7 5,5  

Черкаське 279,8 294500 123 109134,0 102724,9 6409,1   

Степ 

Дніпропетровське 116,4 16851 102 35246,5 16274,8 18902,9 68,8  

Донецьке 76,0 11266 81 23624,5 10276,7 13347,8   

Запорізьке 76,8 12286 104 28858,3 8850,3 20008,0   

Кіровоградське 126,4 94223 124 65831,5 51292,2 14121,8 370,5 47,0 

Луганське 227,4 37572 74 61237,2 27226,6 34010,6   

Миколаївське 84,0 11349 99 30179,3 10641,4 19505,4 32,5  

Одеське 193,8 26156 111 50619,3 21334,7 29284,6   

Херсонське 172,1 23106 85 55870,4 19171,7 36698,7   

Карпати 

Закарпатське 598,8 466393 122 256891,3 249416,1 7006,8 468,4  

Івано-Франківське 468,3 412575 126 161972,0 150561,5 10419,1 965,5 25,9 

Львівське 478,1 502676 134 145183,9 126604,2 11755,7 6437,8 386,2 

Чернівецьке 232,8 634181 124 104834,2 102597,9 2236,3   

Разом 7593,7 7138562 125 2569549 2222269 330615 13324 3342 

 

Значний ріст обсягів реалізації продукції порівняно з 2013 роком мають 

такі обласні управління лісового та мисливського господарства: Волинське 

– 45 %, Львівське – 34 %, Вінницьке – 32 %, Київське, Тернопільське та 

Хмельницьке – 31 %. 

Разом з тим, в окремих обласних управліннях лісового та мисливського 

господарства спостерігається значне зниження обсягів реалізації продукції 

порівняно з аналогічним періодом минулого року, зокрема у Луганському (-

26 %), Донецькому (-19 %) та Херсонському (-15 %). 
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Протягом 2017 року на ведення лісового господарства було скеровано 

2569,5 млн. грн., із них 2222,3 млн. грн., або 86,5 % власні кошти 

підприємств, 330,6 млн. грн., або 12,9 % було скеровано на  ведення  

лісового господарства асигнувань із загального фонду Державного   

бюджету, 13,3 млн. грн. коштів спеціального фонду та 7,7 млн. грн. – 

підприємствам галузі виділено асигнувань з місцевих бюджетів (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Аналіз основних фінансово-господарських показників підприємств 

лісового господарства за 2017 рік 
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2017 2013 2017 2013 2017 2013 

Полісся 

Волинське 7,2 13,0 180,5 162,4 749,3 525,5 7,2 9223  

Житомирське 10,3 14,4 303 264,8 1489,4 1196 3,4 25719 1000 

Рівненське 11,4 13,5 323,1 258,7 979,5 834 1,7 10551 1457 

Чернігівське 5,6 9,4 243,5 197,7 1144,9 903 3,5 16592  

Лісостеп 

Вінницьке 27,9 37,0 420,0 344,0 1184 902,0 30, 5617  

Київське 59,3 55,8 354,7 307,3 1359,9 1041 4,0 19475 157 

Полтавське 67,5 93,9 406,0 348,9 740,1 656 3,0 6644  

Сумське 13,5 18,5 338,3 325,2 1537,2 1249 4,6 10802  

Тернопільське 59,0 72,4 166,6 159,0 722,9 554 2,6 360  

Харківське 60,3 71,7 280,1 263,7 383,3 383 0,6 950  

Хмельницьке 27,7 28,7 341,2 264,0 1419,8 1082 3,5 2723  

Черкаське 22,9 26,9 367,1 277,7 1052,5 856 6,0 9084  

Степ 

Дніпропетровське 162,4 207,6 139,8 101,2 144,8 106 0,1 201 222 

Донецьке 175,7 173,8 135,3 142,8 148,3 184 0 29 34 

Запорізьке 260,5 299,6 115,2 117,9 160,0 154 1,0 121  

Кіровоградське 111,8 133,1 405,9 357,8 745,7 602 4,0 3283  

Луганське 149,6 165,0 119,7 150,0 165,2 228 1,7 509  

Миколаївське 232,1 173,4 126,2 79,4 135,0 85 1,5 423  

Одеське 151,1 181,7 110 91,3 134,9 121,1 2,2 585  

Херсонське 213,3 244,0 111,4 112,0 134 158,0 1,0 116  

Карпати 

Закарпатське 11,7 18,1 416,5 315,2 778,9 637 3,6 18755 500 

Івано-Франківське 22,2 31,8 321,5 269,1 881,0 702 5,3 21956  

Львівське 24,6 24,8 279,0 156,5 1051,4 783 2,1 6570  

Чернівецьке 9,6 16,5 440,7 251,4 1564,4 1262 3,4 12944  

Разом 44 57 293 239 940 752  183231 3369,8 

 

Налагоджена співпраця у зазначеному напрямку з місцевими органами 

виконавчої влади у Дніпропетровському, Полтавському, Вінницькому, 

Житомирському, Кіровоградському, Сумському, Тернопільському, Івано-
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Франківському та Львівському обласних управліннях лісового та мис- 

ливського господарства. 

За даними 2017 року, підприємства лісового господарства отримали 

183,2 млн. грн. чистого прибутку [39]. 

За 2017 рік 9 підприємств лісового господарства працювало збитково, із 

яких 6 спеціалізованих лісогосподарських агропромислових підприємств, які 

прийняті до сфери управління Держлісагентства в грудні місяці 2013 року, зі 

сфери управління Мінагрополітики України, державне підприємство 

“Новомосковський військовий лісгосп”, який прийнятий до сфери управління 

Державного лісового агентства в січні 2017 року, зі сфери управління 

Міністерства оборони України. 

Найвищого рівня рентабельності досягли підприємства Волинського 

обласного управління лісового і мисливського господарства – 7,2, 

Черкаського – 6 %, Івано-Франківського – 5,3 %, Сумського – 4,6 %, 

Київського і Кіровоградського – 4 % 

Для забезпечення стабільної господарської діяльності окремі 

підприємства галузі залучали кредитні ресурси на поповнення обігових 

коштів. Зокрема, це підприємства, підпорядковані Вінницькому, 

Волинському, Житомирському, Закарпатському, Івано-Франківському, 

Полтавському, Рівненському, Чернігівському, Тернопільському, 

Чернівецькому та іншим обласним управлінням. 

Отже, проаналізувавши діяльність підприємств лісового господарства, 

варто зазначити, що до основних пріоритетів їх розвитку належать: 

1. підвищення рівня використання продуктивності лісових земель; 

2. досягнення оптимальної структури виробництва деревних ресурсів; 

3. підвищення продуктивності функціонуючих деревостанів; 

4. реконструкція діючих і будівництво нових підприємств, заводів за 

рахунок усіх можливих джерел фінансування; 

5. підвищення конкурентоспроможності вітчизняних видів продукції. 
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Реалізація завдань структурної перебудови економіки лісових галузей 

можлива за умови формування моделі господарювання, яка б відображала 

такі нові сучасні напрями: 

6. орієнтацію галузевої структури виробництва на розвиток 

прогресивних видів продукції; 

7. відтворення лісових ресурсів на багатоцільовій, розширеній основі; 

8. переорієнтацію капітальних вкладень і структури джерел 

інвестування на впровадження госпрозрахунку і формування джерел 

власних ресурсів для лісогосподарського виробництва; 

9. розширення лісосировинної бази, переважно шляхом інтенсифікації 

лісогосподарського виробництва. 

Реалізація основних пріоритетів розвитку лісових галузей можлива при 

орієнтації на такі принципи господарювання: 

10. підвищення рівня задоволення попиту на деревину і продукцію на 

деревній основі за рахунок власного виробництва (опора на власні ресурси); 

11. розвиток виробництва прогресивних видів продукції (замінників 

цільової деревини); 

12. розширене відтворення лісосировинних ресурсів; 

13. інтенсифікацію користування лісосировинними ресурсами; 

14. повну та ефективну переробку сировини; 

15. пом'якшення негативних зрушень у виробництві сировини, кінцевої 

продукції та їх споживанні; 

16. докорінне реформування господарського (економічного) механізму 

лісового комплексу для забезпечення госпрозрахунковості його 

господарської діяльності; 

17. посилення регулюючої ролі держави у реалізації структурних змін. 

Стратегічні завдання розвитку лісового господарства знайшли 

відображення у основному програмному документі «Єдина комплексна 
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стратегія розвитку сільського господарства і сільських територій в Україні 

на 2015–2020 роки» [22]. 

Відповідно до цієї програми основними напрямками реформування та 

розвитку лісового сектора вбачаються наступні: 

- протидія корупції: (заборона незаконного втручання державних 

органів у господарську діяльність лісгоспів; встановлення прозорих 

механізмів у ціновій політиці експорту деревини; нова кадрова політика, 

орієнтована на підвищення професійного рівня й моральних якостей 

працівників державного лісового господарства; забезпечення міжвідомчої 

взаємодії та впровадження об’єктивних методів виявлення корупції); 

- зміцнення прав власності: (заборона на приватизацію державних лісів 

та перегляд відносин власності на ліси й лісові землі; виведення лісових 

смуг та інших видів деревних насаджень на сільськогосподарських землях зі 

складу лісового фонду, сфери правового регулювання лісового 

законодавства та відповідальності державних «лісових» органів; 

забезпечення рівних умов ведення лісового господарства в лісах усіх форм 

власності; зміна розподілу повноважень щодо розпорядження лісами 

відповідно до моделі, прийнятої в країнах ЄС; удосконалення правового 

регулювання доступу в ліс, використання лісових ресурсів й корисних 

властивостей лісів); 

- інституційна реформа: (відокремлення функцій законотворення й 

державного контролю від функцій ведення лісового господарства; 

децентралізація органів державного управління й  контролю та ведення 

лісового господарства шляхом створення лісового департаменту при ОДА 

(лісової адміністрації) та незалежної від неї обласної державної лісової 

корпорації; запровадження дієвого фінансово-економічного механізму 

ведення лісового господарства; забезпечення ефектив- ної системи 

контролю над діяльністю обласної державної лісової корпорації;  

забезпечити виконання заходів в радіоактивній зоні щодо недопущення 

вторинного забруднення радіонуклідами довкілля внаслідок нелегальних 
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рубок або лісових пожеж); 

- забезпечення переходу на еколого-орієнтовані високомеханізовані 

методи ведення лісового господарства, процесу створення та вирощування 

лісу, проведення рубок догляду відповідно до наукових рекомендацій, задач 

збереження генофонду лісів та програм вирощування цільових та еталонних 

насаджень на базі використання харвестерів та форвардерів, забезпечення 

необхідного фінансування для охорони та захисту лісів, прозорості у 

звітуванні щодо обсягів пошкодження лісів внаслідок лісових пожеж; 

- забезпечення конкурентоздатності та інноваційного розвитку: 

(розроблення нових правил торгівлі необробленою деревиною; 

забезпечення доступу до деревної сировини на засадах справедливої 

конкуренції; перехід на європейські стандарти вимірювання, сортиментації 

та оцінки якості деревини; нормативне забезпечення легальності 

походження деревини та продуктів її переробки; розроблення комплексу 

заходів, спрямованих на залучення інвестицій та інноваційний розвиток 

лісопромислового комплексу; розроблення та затвердження Програми 

державної підтримки покращення транспортної доступності лісових 

ресурсів задля стимулювання сталого багатофункціонального ведення 

лісового господарства); 

- системний перегляд та удосконалення законодавства, зокрема щодо: 

удосконалення охорони лісів та розширення їх площ (зокрема, шляхом їх 

насаджень на забруднених та еродованих землях); регулювання 

довгострокового тимчасового користування лісами; створення справедливої, 

диферен- ційованої та зрозумілої системи визначення шкоди, заподіяної 

лісопорушеннями; забезпечення закон- ності підтвердження походження 

деревини в процесі її обігу (шляхом запровадження системи моніторингу лісів 

та деревини); порядку ведення Державного лісового кадастру; правил 

вимірювання, сортиментації та оцінки якості деревини в круглому вигляді; 

правил і норм здійснення рубок лісів; контролю руху деревини в Україні; 

сталого багатофункціонального розвитку лісового та мисливського 
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господарства на засадах наближеного до природи лісівництва; покращення 

збереження біорізноманіття  в лісах; удосконалення механізму залучення 

громадськості до управління лісовим господарством [37]. 

 

 

2.3. Дослідження зарубіжного досвіду державного управління в 

галузі лісового господарства 

 

У країнах Європи, на відміну від України, спостерігається чітке 

розмежування повноважень  між  різними  органами  влади  по 

горизонталі  та  децентралізація  по вертикалі  управління щодо  

організації, планування  та контролю. У  європейських державах лісовий 

фонд не  розпорошений  між  різними  міністерствами  та  відомствами, 

як в Україні, що дає можливість ефективно  управляти та  

використовувати  лісові  ресурси.  Реформування лісового  господарства  

в  Україні   має   відбуватися   з урахуванням досвіду країн із розвинутою  

ринковою  економікою,  оскільки  ці  країни мають  позитивний  досвід  

економічного  регулювання  процесів  управління  і використання   

лісових ресурсів. 

Реформування лісового  господарства  в  Україні   має   відбуватися   

з урахуванням досвіду країн із розвинутою  ринковою  економікою,  

оскільки  ці  країни мають  позитивний  досвід  економічного  

регулювання  процесів  управління  і використання   лісових ресурсів.   

В  основу системи державного управління лісовим 

господарством Канади покладений принцип роздільного  виконання 

функцій управління  та  ведення  господарства.   Функції управління 

виконують професійні державні структури, які діють  від  імені  власника 

лісових ресурсів. Виробничу діяльність щодо  використання і  

відтворення  лісових ресурсів  виконують   підприємницькі   структури. 

Переважна більшість питань щодо управління лісовим 

господарством Канади вирішується на рівні провінцій. На рівні округів 
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основне завдання органів управління лісовим   господарством –  

складання  середньо  та  довгострокових  планів  використання і   

відтворення  лісів  за  участю  місцевого  населення.  Управління   

лісового  округу  поряд із складанням планів видає ліцензії на оренду 

лісових ресурсів з обмеженими правами лісокористувачів.  На  рівні   

лісових   районів   здійснюється   основна   організаційна робота з 

лісокористувачами, проводиться  контроль за  їхньою  діяльністю  щодо  

заготівлі деревини, штучного і природного поновлення лісів, їх захисту 

від пожеж та шкідників. 

Лісове планування відіграє важливу роль в управлінні лісовим 

господарством. На федеральному рівні розробляється так звана 

Канадська національна лісова стратегія – це різнобічний документ, у  

якому  представлені  дев’ять  стратегічних напрямів,  які спрямовані на 

взаємозв’язок екологічних, економічних та культурних аспектів лісового 

господарства. Канада у 1992 р. стала першою країною, яка здійснювала 

стале управління лісовим господарством  на загальнодержавному  рівні  

[1, с. 22 Панаит]. 

Управління федеральними лісами в США здійснюється через 

систему органів федеральної виконавчої влади, що  підпорядковані  

президентові США. Управління лісовим господарством здійснюється за 

чотирирівневою  системою  (рис. 2.5). 

На  вищому, урядовому, рівні функції  управління  належать   

Федеральній лісовій службі, що входить до складу Міністерства 

сільського господарства США. Для оперативного прийняття та реалізації 

рішень всі федеральні лісові землі розділені на  дев’ять територій, які 

представляють другий рівень  управління  федеральними  лісами. Межі 

утворень установлені виключно в інтересах управління лісами і не 

збігаються з межами  утворень штатів. Вони  утворені  за   подібністю   

кліматичних, лісовідновлюваних   та  екологічних умов. 
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Рис.  2.5. Структура  управління  лісовим господарством США 

 

На третьому рівні управління створено 156 лісових  районів,  що  

здійснюють основну організаційну роботу з управління федеральними 

лісовими господарствами. Адміністрація лісових районів: продає 

експлуатаційні насадження на корені  лісокористувачам  на  аукціонах; 

встановлює   розміри  кореневої   плати;   збирає   платежі за лісові ресурси; 

організовує і фінансує виконання лісогосподарських  робіт  через систему  

контрактів,   що  укладаються   з  підприємницькими структурами. 

Міністерство  сільського господарства 

Понад 200 наукових 

проектів, 

понад 3000 

індивідуальних 

досліджень 

Понад 6 млн 

приватних 

лісокористувачів 

Дев’ять територій 

156 національних 

лісових райони, 
19 національних 

пасовищ, 

16 проектів 

землекористування в 

44 штатах, 

ПуертоРико і 

Віргінських 

островах 

644 окружних 

лісництва 
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На четвертому рівні управління діяльність Федеральної служби 

зводиться до контролю за реалізацією прийнятих на верхніх рівнях рішень. 

Органам управління федеральними лісовими  господарствами  в  США  на 

всіх  рівнях (як  і  органам управління в провінціях Канади) законодавчо 

заборонено займатися будьякою підприємницькою   діяльністю. 

Компетенція Федеральної лісової служби поширюється тільки на ліси, 

що перебувають у  федеральній  власності.  При  цьому   федеральні   закони  

і   нормативні акти не поширюються на управління лісами, що перебувають 

у власності штатів, на приватні ліси. Управління лісами, що перебувають у 

власності штатів, як правило, здійснюється  департаментами  природних  

ресурсів  і  охорони  навколишнього середовища,  у  складі  яких  

організовують  спеціальні   підрозділи  з  управління лісами. 

Щодо мотивації раціонального лісокористування в США і Канаді 

більшість економістів  дотримуються   точки  зору,  що   податкова  система  

має   бути нейтральною, справедливою і простою. У США та Канаді існують 

такі види податків,  якими обкладається  лісовий  сектор економіки: 

 сума земельного податку визначається,  як  правило, у  відсотках  

від  економічної  оцінки  землі; 

 податок на лісові насадження – це різновид податку на майно.  

Податкова система Канади розглядає лісові насадження  не  лише  як  об’єкт  

природи,  а  і  як майно, що підлягає оподаткуванню. Оскільки економічні 

оцінки із збільшенням віку лісових насаджень   зростають,  розмір  податку  

також збільшується; 

 податки на лісозаготівлю. У  системі  цих податків  виділяють  такі  

види: податок на зарезервовану державою деревину, що передається 

приватному сектору, вноситься в державний бюджет за право (ліцензію) 

заготовляти круглі лісоматеріали; податок  на вичерпний  природний  ресурс  

(до  такого  включають   запаси   деревини  в лісі);  податки на  продані  

лісоматеріали  справляються  урядом   з   приватних лісовласників  за  

заготовлені  лісоматеріали;  податок  на  ліцензії  на  заготівлю  деревини та  
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орендні  договори  на лісокористування. 

 Організація   управління  лісовим  господарством  у  промислово  

розвинених країнах  Європи має свї суттєві відмінності.   Лісове  

законодавство Німеччини створює правове  поле для успішного 

функціонування   трьох форм власності на  ліси: державної,  комунальної  та  

приватної. 

У Німеччині домінують невеликі за розміром лісоволодіння.  Середня  

площа одного лісоволодіння складає 15,5 га. Лісова політика в Німеччині 

проводиться з врахуванням розмірів лісових господарств. З метою 

проведення  ефективної  лісової політики в приватних лісах Німеччини 

виділяють такі класи підприємств:  площею  до одного  гектара (ліси  

повністю підпорядковуються  інтересам  сільського   госпо дарства); 

площею 1–5 га (ліси використовуються головним чином для екологічних і 

соціальних потреб); площею 5–20 га (ліси орієнтуються на виробництво 

продуктів  на ринок, які  потрібні  для  зовнішніх  виробництв);  площею   20–

50  га  (ліси  орієнтуються на виробництво продуктів на ринок, які  

потрібні  для  зовнішніх  виробництв; лісовласники регулярно працюють у 

лісі); площею 50–200 га (лісовласники регулярно працюють  у  лісі; 

господарство  в  лісах ведеться  з  метою  отримання  доходу і  пов’язане з 

іноземними  споживачами   лісових  ресурсів)  [55, с. 150]. 

У Німеччині лісова політика  передбачає розвиток територіального   

планування з  метою  попередження  природних   і   антропогенних   

катаклізмів,   збереження природного  потенціалу. Чинне законодавство 

Німеччини   зобов’язує   лісові підприємства складати так  звані  рамочні  

плани   для   окремих   лісообластей. Складаються   вони  компетентними   

органами   лісового   господарства,  а  також  можлива і участь  громадських  

об’єднань.  Основними  податками лісового  господарства Німеччини є 

земельний податок, податок на майно, податок на спадщину і дарунки,  

податок з  обігу  та  прибутковий  податок.  Цікавим  є  той  фактор,  що  з  

лісовласників, які мають лісові ділянки площею до 0,3  га,  земельний  
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податок  не  справляється.  Ця пільга не поширюється  на  дрібних  

лісовласників,  які  використовують  лісові  ділянки для  плантаційного  

вирощування  деревини  [76, с. 23]. 

В Італії чинне законодавство зобов’язує лісові підприємства 

планувати лісогосподарське виробництво, але лише половина громадських  

лісів  охоплена плануванням. Планування  відтворення   лісових   ресурсів   

використовується   як інструмент, за допомогою якого регулюється 

державна і міжнародна допо мога, яка спрямована  на  покращення   стану  

лісів, розвиток  мережі  доріг у лісі,  тощо. 

В Італії оподаткування лісів базується на лісовому кадастрі. 

Лісовласники вносять податки  на  доходи від  землі,  капіталу  та  праці.  

Ставки податку диференційовані залежно від рівня доходів. Юридичні особи 

сплачують податок на доходи за ставкою 25 %. Крім того, з лісовласників 

справляється місцевий податок у розмірі 15 % від суми доходу. Податок на 

доходи в Італії зменшується у випадках, коли ліси розташовані на висоті 700 

м над рівнем моря. Таким чином, стимулюється розвиток лісокористування 

в гірській місцевості, яка характеризується складними 

природноекономічними умовами зосередження лісових ресурсів. В Італії 

введений спеціальний податок на продукцію з паперової маси і паперу в 

межах 0,63,0% від реалізаційної ціни. Нагромаджені кошти 

використовуються на підтримку  розсадників,  на технічну  допомогу  і  

дослідницькі роботи з  плантаційного   вирощування  деревини. 

 Організація управління лісовим  господарством  у  Скандинавських 

країнах має свої відмінності. У Швеції розроблено систему планування 

комплексного розвитку лісового господарства і лісової промисловості, що 

базується на методах автоматизованої системи обробки даних. Розробка 

системи планування здійснюється наступним чином: передусім  складається 

проект плану рубок. Дані про запаси деревини нагромаджуються  шляхом  

визначення  її руху і виміру модельних дерев. У Фінляндії результати такого 

планування називають “розрахунками рубок”. Ці дані складають  основу  
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лісогосподарського  плану.  У “розрахунках рубок” представлена інформація 

про стан лісу і про майбутні витрати  і доходи. На основі “розрахунків 

рубок” складається план рубок, який найбільшою мірою відповідає вимогам 

лісового господарства і є основою роботи лісозаготівельного виробництва. 

У Фінляндії для визначення “розрахунків рубок”  використовується 

спеціальний   метод, орієнтований  на  доходи [52, с. 30]. 

Система оподаткування майна в Швеції стимулює консервацію 

невеликих землеволодінь,  оскільки  ставка  податку  зростає  із  

збільшенням  розмірів землеволодінь. Низькі ставки на майно є основним 

фактором,  що  призвів  до  надто низької інтенсивності рубок у приватних 

лісах. Тут введений  спеціальний  податок  у розмірі 0,8% від величини 

лісового майна, нагромаджені кошти від справляння якого 

використовуються  на будівництво  лісових   доріг.   Таким   чином   

створюються сприятливі умови  для  фінансування  лісовідновлення  і  

охорони  лісів.  У  Швеції  введений податок на приріст деревини. Цей  

податок  справляється  у  випадках, коли продаж лісоматеріалів перевищує 

приріст деревини. Такий податок  спрямований  на розвиток  

лісокористування  в  рамках  щорічного  приросту  деревини. 

У  лісовому  господарстві Норвегії основним є податок  на  лісовий  

дохід. При цьому об’єктом оподаткування є середня величина  лісового  

доходу  за  останні  п’ять років.  Таке оподаткування  лісового  доходу  є  

справедливим,  оскільки   стимулює розвиток   сталого лісокористування. 

У Фінляндії, у якій  домінують  приватні  ліси, планування  відтворення 

і використання лісових ресурсів відіграє  неабияку  роль.  Плануванням 

охоплені  як державні, так і приватні ліси.  Покращенню  планування  

лісокористування  у  Фінляндії сприяє   моніторинг   за станом  лісів, який  

покладений   на  органи лісовпорядкування. 

Оподаткуванню у Фінляндії підлягає чистий дохід і вартість робіт, 

виконаних власником на своїх лісових ділянках. У цьому разі 

лісовідновлювальні роботи розглядаються як послуги, які приводять до 
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збільшення лісового доходу. Оподаткування цих робіт, на нашу думку, має як 

позитивні (стимулює скорочення обсягів лісовідновлювальних робіт за 

рахунок сприяння природному поновленню лісу), так і негативні (може 

призвести до скорочення лісовідновлювальних робіт там, де вони вкрай 

необхідні, а, відповідно, до зниження продуктивності лісів) впливи на 

розвиток лісокористування.  Ставки  податку  на  стиглі  й перестійні  ліси у 

Фінляндії  вищі порівняно зі ставками податку на інші ліси. Таким чином, 

система оподаткування стимулює скорочення запасів  деревини  в стиглих  і  

перестійних насадженнях. 

Оскільки Україна належить до постсоціалістичних країн, то цікавим для 

нас є досвід Естонії в галузі організації управління лісовим господарством. 

Державне управління лісовим господарством Естонії незалежно від форм 

власності здійснює Міністерство охорони навколишнього природного 

середовища через лісовий департамент. Територіальними органами, які 

виконують функції державного управління лісовим господарством, є 

комітети природних ресурсів  в  адміністративних  районах.  Усі  органи, які 

перебувають під юрисдикцією Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища, не  виконують  жодних  господарських функцій  [53, 

c. 14]. 

Лісові господарства на своїй території безпосередньо виконують 

функції господарського управління шляхом планування і організації 

відтворення лісів; лісовідновлення і лісовирощування; охорони  і  захисту  

лісів; реалізації  лісової  продукції [53, c. 15]. 

Чинне  законодавство  Польщі  не  забороняє  функціонування  таких  

підприємств. У Польщі функціонувало 377 приватних лісових підприємств, 

які надавали послуги з лісовідновлення, лісозаготівлі, транспорту, 

лісовпорядкування тощо. Управління лісовим господарством в Польщі 

здійснює Міністр охорони  навколишнього  природного середовища та 

лісівництва  (рис. 2.6) через  корпорацію  “Ліси державні”. 
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Рис.  2.6. Структура  органів  управління  лісовим господарством 

Польщі 

 

Генеральна дирекція “Лісів державних” наділена повноваженнями 

ініціювати, організовувати та координувати заходи в справі охорони лісів, 

раціонального ведення лісового господарства і розвитку лісівництва, 

організовувати лісовпорядкування і планування  в  лісах  та прогнозування   в   

лісництвах;   ініціації   та  фінансування проведення   досліджень  у  сфері 

охорони  та  розвитку лісів. 

У Польщі план ведення лісового  господарства  складається  на  10  

років.  Для лісів, що не входять  до  складу  державного  лісового  фонду,  

складається  спрощений план ведення лісового господарства. Слід 

зазначити, якщо власником лісу  є  фізична особа, то план ведення лісового  

господарства  складається  за  кошти  державного бюджету Польщі; якщо 

власником є юридична особа, то план складається за її кошти. Складанням 

плану займаються спеціалісти корпорації “Ліси державні”. Цей план 

Міністр охорони навколишнього природного 

середовища та лісівництва 

Генеральна дирекція “Лісів 

державних” 

Регіональна дирекція “Лісів 

державних” 

Надлісництва 

Воєвода, представник 

державної адміністрації 
Лісова служба 

Ліси, що не належать до 

державного лісового фонду 
Ліси, що належать до 

державного лісового фонду 
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затверджується  Міністром  навколишнього  природного  середовища  та  

природних ресурсів і лісівництва   [7,  с. 16]. 

Досвід Польщі для України  є  корисним щодо  оподаткування  

лісового господарства, оскільки ця країна успішно здійснює економічну 

реформу  і  є  нашим сусідом, з яким налагоджена плідна співпраця. 

Оподаткування підприємств лісового господарства в Польщі регулює закон 

“Про ліси”, яким передбачено справляння спеціального  лісового  податку.  

Об’єктом  оподаткування  є  умовні   гектари  лісової площі.    Площа   лісів   

окремих   лісовласників  в   умовних   гектарах   розраховується  за 

допомогою  перевідних  коефіцієнтів.  Ставка  податку за   один   

перевідний   гектар лісової площі становить 0,125 м3 пиловника хвойних 

порід. Ця ставка податку встановлюється на основі середньої ціни  одного  

кубометра  пиловника  хвойних  порід, яка подається в піврічних звітах 

Голови Головного статистичного управління Польщі (публікується  в  

урядовому збірнику   “Монітор  Польщі”). 

У країнах з неоднорідними географічними  та  екологічними  

умовами  поділ лісових територій відбувається не за 

адміністративнотериторіальною ознакою, а за подібністю кліматичних, 

рельєфних, екологічних умов. І відповідно до цього поділу відбувається  

диференціація  у   формуванні   довгострокових   цілей  управління,   підходів 

до  ведення  лісового господарства. 

Більшість зарубіжних країн надає особливого значення  плануванню 

лісогосподарської діяльності, оскільки ця  функція,  поперше,  дає  змогу  

визначити довго та короткострокові цілі розвитку галузі, подруге, через неї 

здійснюється вплив громадськості  на процес  управління  лісами.  

Використовується   цілеспрямована податкова політика, щоб стимулювати  

лісовласників  та  інших  суб’єктів лісогосподарської діяльності до ведення 

лісового господарства відповідно до загальнодержавних   стратегічних   

цілей. 
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                                                      РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЛІСОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

 

3.1. Новітні тенденції державного регулювання відносин у сфері 

лісового господарства України  

 

Оскільки “вилучення деревини з лісових екосистем для виробництва 

лісових матеріалів (“лісокористування”) є необхідною умовою отримання 

доходів суб’єктами господарювання з лісівництва” [6, с. 86], Бобко тому 

саме держлісгоспи (а не ліси) є основним об’єктом державного управління.  

Розвиток лісового господарства (як і решти галузей національної економіки) 

істотною мірою залежить від впливу держави, яка “відіграє провідну роль у 

регулюванні суспільних відносин щодо лісів” [49, с. 12].  

Відповідний вплив здійснюється в різних формах. Наприклад, 

задавання “траєкторії” розвитку галузі забезпечується “державною 

політикою у сфері лісових відносин – комплексом правових, фінансових, 

адміністративних та організаційних заходів, включаючи процес прийняття 

рішень, із використанням яких держава цілеспрямовано впливає на 

регулювання суспільних відносини, що стосуються володіння, користування 

та розпоряджання лісами і спрямовуються на забезпечення охорони, 

відтворення та стале використання лісових ресурсів з урахуванням 

екологічних, економічних, соціальних та інших інтересів суспільства” [12, с. 

26].  

При цьому важко погодитися з А. Дейнекою, який наголошує, що в 

Україні “відсутня законодавчо оформлена національна політика щодо 

розвитку лісового господарства” [13, с. 28], оскільки нині чинними є Указ 

Президента України “Про додаткові заходи щодо розвитку лісового 

господарства України” (від 7 лютого 2004 р. № 171/2004), постанова 
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Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної цільової 

програми “Ліси України” на 2010–2015 роки” (від 16 вересня 2009 р. № 

977), розпорядження Кабінету Міністрів України “Концепція реформування 

та розвитку лісового господарства” (від 18 квітня 2006 р. № 208р.) та інші 

нормативно правові документи, що визначають специфіку впливу держави 

на розвиток цієї галузі [33]. Ураховуючи той факт, що переважна більшість 

лісів і суб’єктів господарювання, які там господарюють, мають державну 

форму власності, цілком виправданим убачається державне управління 

лісовим господарством.  Проте на сучасному етапі розвитку країни  ключові 

проблеми лісового та мисливського господарства України полягають у 

наступному: 

- Необхідності забезпечення балансу між екологічними, 

економічними та соціальними функціями сталого ведення лісового 

господарства, що ускладнене загальною економічною ситуацію в 

країні, проявами корупції, низькою поінформованістю суспільства та 

його упередженим ставленням до лісової галузі, слабкою міжгалузевою 

взаємодією; 

- Недосконалості розподілу функцій управління, що призводить в 

окремих випадках до дублювання функцій або втрати ефективності їх 

виконання. Зокрема, це стосується втрати функції забезпечення 

повноцінного контролю за додержанням лісового та мисливського 

законодавства в лісах різних відомств та форм власності; 

- Дисбалансі фінансового забезпечення лісогосподарської діяльності; 

відсутності фінансування заходів з ведення лісового господарства 

Півдня і Сходу країни та дефіцит відповідних фахівців в цих регіонах; 

- Наявності незаконних рубок та обігу незаконно добутої 

деревини, високому рівні браконьєрства; 

- Ускладненні реалізації прав власності (користування) на ліси через 

недостатнє фінансування процесу оформлення лісокористувачами 
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державної форми власності речових прав на земельні ділянки, зайняті 

лісом; 

- Відсутності законодавчого підґрунтя та механізмів управління і 

контролю за лісами комунальної власності в умовах децентралізації 

влади. 

- Потребі нормативного врегулювання зміни цільового 

призначення сільськогосподарських земель, що вийшли із 

користування і на яких відбулося природне поновлення; 

- Необхідності удосконалення системи ведення лісового 

господарства, зокрема щодо розвитку захисного лісорозведення та 

агролісомеліорації; удосконалення системи протидії лісовим пожежам; 

комплексного використання лісосічних відходів; підвищення якості та 

доступності інформації про ліси і лісове господарство тощо; 

- Низькому рівні інформування громадськості та інших 

зацікавлених сторін, зокрема необхідності підвищення якості та 

доступності інформації про ліси і лісове господарство, 

- Відсутності правових та економічних механізмів стимулювання 

запровадження природозберігаючих технологій; 

- Погіршенні санітарного стану лісів, наявності прогресуючих 

процесів патологічного всихання;  

- Спрощенні генетичної та видової різноманітності лісів, 

розбалансованості структури лісового фонду, недосконалості розподілу 

лісів за їх функціональним призначенням; 

- Збитковості мисливської галузі; недостатньо ефективній роботі 

мисливствознавців та єгерської служби, що викликане наданням у 

користування значної площі мисливських угідь та створенням 

надмірного навантаження на єгерську службу;  

- Неефективному механізмі притягнення до адміністративної та 

кримінальної відповідальності за незаконні рубки та браконьєрство. 



75 

 

- Недостатній науковій підтримці розвитку лісового та 

мисливського господарства, зокрема відсутності науково обґрунтованої 

стратегії адаптації лісів до змін клімату внаслідок браку коштів на 

відповідні дослідження; 

- Необхідності подолання в лісах наслідків військових дій на 

Сході України. 

- Розбалансованості загальнодержавного ринку деревини. 

Виправити загалом невтішну ситуацію в лісовому господарстві 

України можливо лише за умови консолідації держави, бізнесу та 

громадськості. При цьому цілком слушними є такі пропозиції науковців: – 

поєднати економічні, соціальні й екологічні складові національної системи 

лісоуправління; – запровадити екологоорієнтоване лісоуправління на 

місцевому рівні з урахуванням наявних потреб; – враховувати екологічну 

вразливість лісових екосистем, екологоекономічних умов лісокористування 

в окремих регіонах; – оптимізувати параметри лісистості територій 

відповідно до їхніх природних і соціальноекономічних умов;  – перейти на 

якісно нову системну і до того ж активну форму управління охороною та 

відтворенням лісів у системі екологічної мережі; – вдосконалити системи та 

технології державного контролю за дотриманням лісового законодавства [5, 

с. 70]; – покласти на держлісгоспи та районні державні адміністрації функції 

контролю та координації виконання плану будівництва лісовозних доріг; – 

розробити та використовувати механізм зонування територій лісового 

господарства за функціональним призначенням з урахуванням рівня 

економічної доступності лісів; – запровадити механізм оцінювання рівня 

прибутковості лісових ресурсів на засадах ренти [83, с. 196–198]; – 

активізувати процес сертифікації лісогосподарських послуг і 

лісогосподарської продукції; – опрацювати механізм надання в заставу 

банківським установам ділової деревини під отримання кредитних ресурсів 

для укладання лізингових угод і придбання сучасного високотехнологічного 

обладнання; – реалізувати пілотний проект формування вертикально 
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інтегрованої підприємницької структури в найбільш заліснених районах; – 

створити регіональні лісопереробні центри для виробництва 

лісогосподарської продукції [12, с. 69]; – формувати кластер приватних 

лісових власників головним чином за рахунок платного або безоплатного 

отримання у власність малопридатних і непридатних для 

сільськогосподарського використання земель та заліснення їх [11, с. 19 

Мельник]; – відокремити лісокористування від лісівництва [4, с. 79]; – 

стимулювати створення на базі держлісгоспів лісових асоціацій і розвиток 

кооперативного руху щодо розширення масштабів агролісомеліорації та 

створення захисних лісосмуг [42, с. 29-32]; – активізувати участь лісового 

господарства в торгівлі квотами на викиди парникових газів [66, с. 61]; – 

провести реконструкцію насіннєвих плантацій, що існують [74, с. 7]; – 

розширити використання енергії з лісової біомаси та вирощування лісових 

біоенергетичних плантацій за рахунок розмноження інтродуцентів і 

швидкорослих порід дерев; – збільшити норми заготівлі деревини в стиглих 

і перестиглих лісових масивах; – використовувати механізми 

публічноприватного партнерства для залучення додаткових ресурсів у 

розвиток галузі.  

 

3.2. Стратегічні напрями розвитку державної політики в галузі 

лісового господарства України 

 

Виходячи з сучасного етапу розвитку суспільства та економічних 

відносин у найближчій перспективі перед мисливською галуззю стоїть 

завдання проведення реформ у великих громадських мисливських 

організаціях для набуття їх структурними одиницями статусу юридичних 

осіб користувачів мисливських угідь. Ці структурні одиниці повинні бути 

оптимальними за площею (територія 1-2 сільських рад) як з точки зору 

біологічних потреб того чи іншого виду дичини, так і фінансових 

можливостей користувача. 
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З огляду на імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом та його державами-членами, з 

іншої сторони, необхідно враховувати, що регулювання ведення лісового 

господарства здійснюється у відповідності до законодавства країн-членів 

Європейського Союзу. 

Враховуючи вищенаведене, європейські країни обирають модель та 

механізми застосування принципів сталого лісоуправління враховуючи 

національні особливості кожної окремої країни та структуру власності на 

ліси. 

На сьогодні у світі існує три системи управління лісовим 

господарством: 

Комплексна. У цьому випадку орган управління лісовим 

господарством поєднує кілька функцій управління. Наприклад, у Польщі 

державна лісова компанія відповідає за ведення лісового господарства в 

державних лісах та контроль за якістю ведення лісового господарства в 

приватних лісах. В Республіці Білорусь Міністерство лісового господарства 

виконує всі три функції - нормативну, наглядову та функцію ведення 

лісового господарства. 

Роздільна. У цьому випадку функції управління виконують різні 

державні органи. У більшості країн Європи діє така система управління. 

Концесійна. У цьому випадку управління лісовим господарством 

віддане у концесію. Така система управління властива країнам з великими 

запасами лісових масивів та в яких держава не може забезпечити їх 

управління внаслідок віддаленості. Така модель у чистому 

використовується в Росії, Канаді та деяких африканських країнах. Потрібно 

зазначити, що жодна країна Європи з розвиненою економікою на разі не 

використовує концесійну модель управління. Крім того останній досвід 

Російської Федерації із передачею повноважень довів лісове господарство 

країни практично до повного розвалу. Негативним також є досвід Болгарії, 

яка на першій стадії реформування використовувала концесійну модель 
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управління. Модель довела свою неефективність в умовах Європи та 

призвела до значущого погіршення якості ведення лісового господарства та 

його економічного стану. Держава повернула в управління лісогосподарські 

підприємства та мусила робити інвестиції для забезпечення відповідного 

рівня лісогосподарського виробництва. 

 «Основні засади стратегії державної екологічної політики 

України на період до 2020 року», затверджені Законом України  від  

21 грудня 2010 р. визначили одну з цілей – поліпшення екологічної 

ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки. Завданням 

державної екологічної політики України в сфері охорони лісів є: 

«збільшення до 2020 року площі заліснення території до 17 

відсотків території держави шляхом відновлення лісів [62]. 

 Завдання «Концепції національної екологічної політики 

України на період до 2020 року», схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р., спрямовані на 

екологізацію лісового господарства: 

– запровадження класифікації функцій та напрямів 

використання екосистем, забезпечення проведення їх повної 

екологоекономічної оцінки як основи для визначення можливості 

та екологічно допустимих обсягів використання сировин ної 

складової екосистеми; 

– упровадження в систему ведення лісового господарства та 

комплексного використання лсових ресурсів екосистемного 

підходу; 

– запровадження системи повної відповідальності постійного  

користувача  за  стан  наданих  у  користування лісів; 

– забезпечення відтворення корінних лісових і природних 

рослинних угруповань з вико ристанням технологій, що сприяють 

збереженню біорізноманіття; 

– розроблення  та  затвердження  критеріїв  та індикаторів 
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збалансованого розвитку лісового господарства; 

– забезпечення розширеного відтворення лісів і збільшення 

лісистості країни; 

– сприяння реалізації державної політики щодо запровадження 

сталого управління лісовим господарством і підвищення 

ефективності функ ціонування лісового господарства; 

– забезпечення підтримки лісового господарства шляхом 

поєднання заходів державного регулювання та впровадження 

ринкового механізму; 

– упровадження економікоправового механізму для 

стимулювання розширеного відтворення лісових ресурсів [57, с. 

22]. 

Низька ефективність діяльності правоохоронних органів щодо 

боротьби з корупцією, а по суті її імітування, поряд з численними 

перевірками діяльності лісгоспів (низька ефективність у справах про 

корупцію; антикорупційні заходи спрямовані на нижчі ланки управління; 

планові «політичні» активності правоохоронних органів; низький відсоток 

відшкодування збитків за рішеннями судів) є основними передумовами 

розробки та застосування у практиці державного управління лісовим 

господарством 

Пріоритетними напрямами досягнення стратегічних цілей є: 

1) Удосконалення законодавчої та нормативної бази лісового 

господарства для забезпечення можливості формування ефективної лісової 

політики шляхом:  

а) нормативно-правового врегулювання засад національної лісової 

політики; 

б) розробки цільового програмного документу розвитку лісового 

господарства на період до 2022 року; 
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в) удосконалення законодавства, що регламентує проведення рубок 

головного користування, здійснення заходів, щодо підвищення 

продуктивності, поліпшення якісного складу лісів; 

г) удосконалення законодавства з ведення державного лісового 

кадастру та обліку лісів, проведення лісовпорядкування, здійснення 

моніторингу лісів тощо;  

ґ) розробки нормативно-правових актів з питань національної 

інвентаризації лісів; 

д) удосконалення законодавства в частині посилення відповідальності 

за незаконні рубки та браконьєрство; 

е) розробки нормативно-правових актів щодо ринку деревини та 

правил торгівлі деревиною; 

є) нормативного врегулювання питання управління полезахисними 

лісовими смугами; 

ж) розробки механізмів управління лісами комунальної власності та 

надання методичної та організаційної допомоги приватним власникам лісів; 

з) розробки нормативно-правових механізмів переведення 

самозалісених сільськогосподарських угідь до лісів; 

и) розробки нормативно-правових та фінансових механізмів виділення 

земель для створення нових лісів, у т.ч. приватними юридичними та 

фізичними особами, та при необхідності можливого викупу їх державою. 

2) Удосконалення моделі та механізмів державного управління у сфері 

лісового та мисливського господарства шляхом: 

а) уточнення і розмежування повноважень органів влади, зокрема 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

контролюючих органів, прав та обов’язків господарюючих суб’єктів, 

запровадження більш дієвих механізмів координації в умовах 

децентралізації влади, комплексного використання природних ресурсів в 

інтересах народу України; 
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б) підвищення рівня підпорядкування та розширення повноважень 

Держлісагентства як центрального органу виконавчої влади  зі спеціальним 

статусом, підпорядкованого Кабінету Міністрів України; 

в) об’єднання центральним органом виконавчої влади, який реалізує 

державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, 

державних лісогосподарських підприємств на обласному рівні з 

делегуванням такому суб’єкту частини повноважень лісогосподарських 

підприємств, що належать до сфери управління Держлісагентства. При 

цьому, державні лісогосподарські підприємства залишаються юридичними 

особами державної власності;  

г) реформування територіальних органів Держлісагентства шляхом 

перегляду функцій; 

ґ) розподіл функцій державного контролю від функцій 

господарювання; 

д) оптимізації підприємств, установ та організацій. 

3) Удосконалення системи фінансування ведення лісового 

господарства шляхом створення Державного фонду розвитку лісового 

господарства. 

4) Направлення коштів наявних бюджетних програм переважно на 

забезпечення діяльності установ природно-заповідного фонду, лісівничих 

наукових установ, лісовпорядкування та інвентаризації лісів, організацій 

лісового насінництва, лісозахисних підприємств, ведення лісового 

господарства підприємств, які не мають рубок головного користування, 

створення захисних лісових насаджень, забезпечення державного 

управління лісовою галуззю. 

5) Забезпечення реалізації деревини на прозорих конкурентних 

засадах з доступом до відкритих реєстрів на всі дозвільні документи.  

6) Підтримка та забезпечення сталого ведення лісового господарства 

шляхом: 
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а) забезпечення невиснажливого лісокористування, збереження 

біорізноманіття та впровадження природозберігаючих технологій; 

б) оптимізація мережі об’єктів природно-заповідного фонду, 

гармонізація підходів заповідання з європейськими нормативами; 

в) контроль санітарного стану лісів та посилення адаптивної здатності 

лісових екосистем; 

г) поетапне застосування практики виконання лісогосподарських 

заходів і операцій підприємствами малого та середнього бізнесу за 

результатами конкурсів на договірних засадах з лісогосподарськими 

підприємствами; 

ґ) розробка гармонізованих з міжнародними та  європейськими  

стандартів України у сфері ведення лісового та мисливського господарства, 

продуктів лісу; 

д) впровадження сучасних (інноваційних) технологій у 

лісовирощуванні, догляді за лісом, охороні і захисті лісів, лісозаготівлях та 

транспортуванні лісу; 

е) розвитку економічного стимулювання заходів щодо розширеного 

відтворення лісів та підвищення ефективності лісогосподарської діяльності; 

є) розробки регіональних та місцевих програм, спрямованих на 

забезпечення населення, підприємств, установ та організацій, бізнесу 

паливною деревиною; 

ж) сприяння розвитку лісової рекреації та зеленого туризму; 

з) покращення контролю виконання правил безпеки при здійсненні  

лісогосподарських операцій; 

и) розробки механізму заохочення приватних землевласників до 

запровадження комплексної системи боротьби з ерозією ґрунтів, у т.ч. за 

допомогою створення захисних лісонасаджень; 

і) забезпечення державної підтримки, удосконалення системи протидії 

лісовим пожежам у лісах усіх форм власності; 

ї) проведення національної інвентаризації лісів та їх обліку; 
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й) удосконалення лісовпорядкування та системи планування 

господарської діяльності;  

к) забезпечення розвитку лісової транспортної інфраструктури; 

л) збільшення обсягів використання недеревних лісових продуктів; 

м) розробки шляхів адаптації лісів та лісового господарства до змін 

клімату; 

н) розвитку інформаційного забезпечення лісового господарства, 

підвищення якості та доступності інформації про ліси та лісове 

господарство; 

о) підвищення кваліфікаційного рівня та професіоналізму спеціалістів 

лісового господарства. 

7) Інституційне посилення охорони та захисту лісів і боротьби з 

незаконними рубками та обігом незаконно добутої деревини, зокрема за 

рахунок впровадження та обов’язкового ведення електронного обліку всіма 

постійними лісокористувачами. Внесення змін до положення про державну 

лісову охорону, як контрольного органу, та затвердження положення про 

лісову охорону постійних лісокористувачів і впровадження концепції 

громадського контролю. 

8) Розвиток та державна підтримка лісової науки та освіти, підготовка 

науково-педагогічних кадрів у лісовому господарстві. 

9) Удосконалення системи продажу необробленої деревини з 

урахуванням пріоритетного забезпечення сировиною вітчизняного 

виробника. 

10) Подолання наслідків впливу на лісові екосистеми  військових дій 

на Сході України, природних та техногенних катастроф. 

11) Удосконалення системи організації та ведення мисливського 

господарства, зокрема щодо: 

а) удосконалення системи управління мисливським господарством, 

зокрема щодо посилення контролю за виконанням обов’язків користувачів 
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мисливських угідь стосовно охорони та відтворення мисливських тварин, 

раціонального використання їх ресурсів; 

б) створення ринку продукції мисливського господарства; 

в) розроблення порядку та розміру плати за користування 

мисливськими угіддями та використання коштів мисливського фонду; 

г) опрацювання механізму відшкодування збитків, нанесених 

мисливськими тваринами лісовому та сільському господарству; 

ґ) пропагування мисливства, як елемента активного відпочинку, 

шляхом проведення фестивалів, ярмарків, виставок мисливських трофеїв, 

єгерських багатоборств, започаткування національного «Дня мисливця» та 

інших відповідних заходів; 

д) формування ефективної системи підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації кадрів для мисливського господарства; 

е) підвищення ролі громадських мисливських організацій та місцевих 

громад у веденні мисливського господарства; 

є) регулювання чисельності хижих та небажаних для мисливського 

господарства тварин; 

ж) управління популяціями копитних мисливських тварин 

(селекційний відбір, формування оптимальної статевовікової структури з 

метою підвищення відсотка самців з високими трофейними якостями) [57].  

 

3.3.  Пріоритети розвитку державної політики в галузі лісового 

господарства України на інноваційній основі 

 

В умовах незалежної України на лісовий сектор почали впливати ра- 

ніше відсутні фактори – значне зменшення бюджетного фінансування, 

перехід територіального планування та управління більшою мірою на 

місцевий рівень, приватна власність на землю тощо. Дія цих факторів по- 

силюється іноді вкрай прагматичним ставленням населення та влади до 

лісів не як «зеленого золота» держави, а як «інструменту» та «джерела» 
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одержання прибутків, неадекватними вимогами з боку влади до лісових 

господарств щодо заробляння коштів в планових обсягах без урахування 

регіональної й природоохоронної специфіки, дуже слабким впроваджен- 

ням в життя концепції сталого розвитку та управління лісами. 

Аналіз системи державного управління лісами висвітлює ряд ключо- 

вих проблем, які вимагають законодавчо-правового та інституційного 

врегулювання. Повноваження держави щодо управління лісами надмірно 

роззосереджені між різними органами виконавчої та законодавчої влади. 

Численне дублювання функцій розмиває межі відповідальності між різ- 

ними державними інститутами та знижує рівень керованості лісовим 

фондом. Закладено законодавчо-правовий алгоритм деформації системи 

ефективного прийняття рішень у лісовому господарстві. Інакше не можна 

пояснити той факт, що органи місцевого самоврядування, наділені права- ми 

розпорядження лісовим фондом, по суті, не зацікавлені у його ефек 

тивному та раціональному використанні, оскільки позбавлені доходів, які 

отримуються на користь держави. 

Суміщення підприємствами Державного агентства лісових ресурсів 

України функцій нагляду та власника суперечить принципу рівності перед 

законом усіх суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм 

власності та відомчої приналежності. 

Науковці також відзначають, що відсутність науково обґрунтованої 

лісової політики держави спричиняє певний правовий нігілізм, який за- 

важає галузі впевнено рухатись до сучасного ринку. Також стосовно цього 

у перехідний період слід відзначити такі проблеми: консерватизм лісового 

законодавства, що проявляється у жорсткій формалізації норм і правил 

ведення лісового господарства та лісокористування, на відміну від більш 

ефективного рамкового принципу його побудови; функції законотворчості, 

контролю, власника і підтримки поєднує в собі Державне агентство лісових 

ресурсів України, що суперечить антимонопольним принципам; чинне 

законодавство країни та підзаконні акти недостатньо враховують 
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особливості ринкової економіки у лісовому секторі; екологічне та лісове 

законодавство вкрай недостатньо забезпечують інтеграцію та практичне 

виконання міжнародних угод зі сталого управління лісами. Ще один недолік, 

на який указують аналітики Центру політико-правових реформ – 

недостатність гарантій збереження лісу. Існуюче законодавство, на їх думку, 

не дозволяє надійно зупиняти зловживання при виділенні ділянок під 

житлову забудову на землях лісового фонду, заготівлю деревини в обхід 

загального порядку рубок головного користування тощо.  

Як зазначається в повідомленні Центру, існуючі закони та порядки у 

лісовому секторі України заважають не лише надійно охороняти ліси, а й 

ускладнюють доступ громад та бізнесу до використання лісових ресурсів. 

Так, повноваження органів лісового господарства щодо припинення або за- 

борони підприємницької діяльності нечітко врегульовані стосовно підстав і 

строків застосування цих обмежувальних заходів. А дозвіл стягувати 

штраф на місці вчинення проступку створює можливості для недобро- 

совісних посадових осіб отримувати гроші від порушників без оформлен- ня 

протоколів та квитанцій. Отже, нинішнє законодавство побудоване так, що 

нерідко склад адміністративних проступків і злочинів збігається, за- 

значають експерти. Це дозволяє відповідному державному органу на свій 

розсуд визнавати одне й те ж діяння або адміністративним порушенням, або 

злочином. Під ці «ножиці» можуть потрапити як лісові  браконьєри, так і 

самі державні лісопідприємства, діяльність яких постійно контролюється 

понад десять різних контролюючих органів. 

Співробітники Науково-інформаційного центру лісоуправління сучас- 

ні проблеми лісового сектору України поділили на чотири групи. 

 Правові проблеми: 

 чинне законодавство і підзаконні акти недостатньо враховують особ- 

ливості ринкової економіки в лісовому секторі. Питання власності і шля- хи 

приватизації, оподаткування, оренди, система обліку і фінансування 

потребують удосконалення; 
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 держлісагентство України та підпорядковані йому структури поєд- 

нують у собі функції контролю, управління, законотворчості з господар- 

ською та комерційною діяльністю, що суперечить антимонопольним 

принципам і може стати причиною конфліктів у майбутньому; 

 у лісовому та природоохоронному законодавстві недостатньо вра- 

ховані регіональні особливості (відмінності); 

 не повною мірою забезпечено практичне виконання міжнародних 

угод зі сталого лісоуправління. 

 Лісівничо-екологічні проблеми: 

 оптимізація лісокористування включає підвищення відсотка вико- 

ристання приросту, зростання питомої ваги поступових і вибіркових рубок. 

Впровадження ландшафтно-водозбірних принципів при плануванні та 

веденні лісового господарства; поширення реконструктивних рубок і вдо- 

сконалення методів догляду за лісами, спрямованих на формування стій- 

ких деревостанів з високою якістю деревини; 

 поступова відмова від технологій, орієнтованих на використання 

важкої техніки як такої, що спричиняє значну шкоду природі; забезпечен- ня 

виконання всіх лісівничих вимог при заготівлях деревини; 

 ведення лісового господарства на територіях, забруднених радіону- 

клідами і промисловими відходами. 

Економічні проблеми: 

– забезпечення стабільного, достатнього і доцільного фінансування 

лісового господарства. Зміна системи планування, яка занадто централі- 

зована і мало пристосована до ринкових умов господарювання; 

– необхідність створення умов для довгострокових інвестицій, будів- 

ництва доріг, придбання техніки та обладнання; 

формування ринку оптової та роздрібної торгівлі лісом, системи 

підрядів на проведення лісогосподарських робіт і заготівлі продуктів лісу; 

– охоронного) виступає як окрема економічна проблема, що 



88 

 

перешкоджає довгостроковому плануванню розвитку лісового 

господарства. 

Соціальні проблеми: 

– складна соціальна ситуація в регіонах і населених пунктах, де осно- 

вою економіки є підприємства лісового і деревообробного комплексів; 

– недосконалий механізм розподілу функцій з розпорядження лісами 

між органами державної влади різних рівнів; 

– низький ступінь довіри до структур влади, високий правовий нігі- 

лізм у сучасному українському суспільстві, нерозвиненість суспільних 

лісових та екологічних організацій; 

– тенденції надавати економічному успіху першочергового значення, 

відторгнення екологічних обмежень, якщо вони перешкоджають зростан- 

ню особистого добробуту; 

– зростання числа і обсягів самовільних рубок, прояви тіньової еко- 

номіки, випадки корупції []. 

Окрім вищезазначених проблем, у нашій державі, як справедливо 

вважає Н. В. Марфіна, відсутня достатня наукова розробка системи управ- 

ління лісовим господарством та можливих шляхів її вдосконалення. 

Окремими аспектами цього питання займались такі вчені, як М. Б. Бизова, А. 

А. Головко, А. М. Дейнека, В. І. Курило, Я. М. Лазаренко, П. В. Мельник, І. 

М. Синякевич та інші. 

На сьогоднішній день в Україні впровадження інноваційної системи 

сталого управління лісами передбачається Концепцією реформування та 

розвитку лісового господарства, затвердженою розпорядженням КМ 

України від 18 квітня 2006 р. та Державною цільовою програмою «Ліси 

України» на 2010–2015 pp., затвердженою Постановою КМ України від 16 

вересня 2009 р. 

Концепція реформування та розвитку лісового господарства склада- 

ється із  шести розділів, у  яких викладалися цілі, завдання та  очікувані 

результати її прийняття: 1) покращення екологічного стану лісів; 2) 
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введення економіко-правового механізму лісокористування; 3) вирішення 

соціально-економічних проблем. До першої групи належать: збільшення 

лісистості території до науково обґрунтованого рівня; нарощування ре- 

сурсного потенціалу лісів; збереження біологічного різноманіття. До 

другої групи належать: розроблення критеріїв (показників) ефективного 

управління лісами; раціональне використання лісових ресурсів в умовах 

ринкових відносин; удосконалення фінансового механізму забезпечення 

самоокупності та прибутковості ведення лісового господарства. До третьої 

групи входять: сприяння вирішенню соціально-економічних проблем 

територіальних громад; підвищення стійкості лісових екосистем до впли- ву 

негативних факторів навколишнього середовища; посилення право- вого 

захисту працівників лісової охорони. 

У розд. 4 Концепції «Шляхи та способи вирішення проблем лісового 

господарства» пропонуються різні схеми вирішення цих питань. Першим 

напрямом є правове регулювання заходів щодо підвищення ефективності 

управління лісовим господарством. Це запровадження принципів неви- 

снажливого лісокористування, сталого та збалансованого розвитку лісо- 

вого господарства. Реалізація цих положень будується на ідеях Г. Ф. Мо- 

розова про «м’яке», «заощадливе», безперервне лісокористування. Іншим 

практичним заходом із упорядкування користування лісами є передача 

лісів, що перебувають у віданні багатьох відомств, до сфери управління 

Державного агентства лісових ресурсів України [32]. 

Другим напрямом реалізації Концепції є реформування економічної та 

фінансової системи ведення лісового господарства. У цій сфері плану- 

валась розробка методики розрахунку розміру оплати за використання 

земель лісового фонду для потреб рекреації, мисливського господарства, 

промислової заготівлі грибів, ягід, лікарської сировини. 

Третім напрямом є вдосконалення системи ведення лісового госпо- 

дарства. До числа заходів у цій сфери слід віднести: збереження біологіч- 

ного різноманіття лісів, забезпечення захисного лісорозведення, інвен- 
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таризацію та оптимізацію територій і об’єктів природно-заповідного 

фонду. У Концепції зазначається необхідність перегляду принципів по- 

ділу українських лісів за екологічним і господарським значенням, за- 

лежно від виконуваних ними функцій. Реалізація цього пункту потребує 

серйозних теоретичних напрацювань, проведення обстеження лісів, збору 

детальних даних про їх вік, породний склад, що також передбачає великі  

фінансові витрати Четвертим напрямом з реалізації Концепції є ефективне 

використання лісових ресурсів. Це положення вимагає правового 

регулювання реалізації заготовленої деревини на конкурсних засадах через 

аукціонні торги. 

П’ятим напрямом є міжнародне співробітництво, яке передбачає 

участь України в роботі міжнародних лісових організацій, вивчення нових 

технологій і методів організації та ведення лісового господарства. Такий 

підхід є перспективним з двох причин. З одного боку, Україна ратифіку- 

вала 15 міжнародних угод, пов’язаних з лісами. З другого – законодавчий акт 

передбачає розширення співпраці з міжнародними організаціями, 

проведення спільних наукових досліджень, обмін інформаційними мате- 

ріалами, що має суттєво підвищити ефективність використання україн- 

ських лісів. [33]. 

Метою Державної цільової програми «Ліси України» на 2010–2015 pp. є 

визначення основних напрямів збалансованого розвитку лісового гос- 

подарства, спрямованих на посилення екологічних, соціальних та еконо- 

мічних функцій лісів. 

Програма передбачає таке: 

Удосконалення системи: 

- ведення лісового господарства з використанням позитивного вітчиз- 

няного та міжнародного досвіду; 

- лісовпорядкування з використанням геоінформаційних технологій; 

- інформаційного забезпечення лісового господарства; 

- збереження лісів переважно у державній власності; 
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Запровадження: 

− принципу сталого розвитку лісового господарства та невиснажли- 

вого лісокористування; 

− природозберігаючого комплексного використання лісових ресурсів 

з урахуванням їх ландшафтного і водорегулюючого значення; 

− зменшення обсягу суцільних рубок, заміни їх на поступові і вибір- 

кові; 

− збільшення площі лісів шляхом виконання робіт з лісорозведення; 

− збереження біорізноманіття лісів; 

− ведення державного обліку лісів; 

− проведення моніторингу стану та інвентаризації лісів; 

−  здійснення лісогосподарських заходів з урахуванням регіональних 

еколого-економічних та соціальних особливостей, зокрема запровадження 

технології проведення гірських лісозаготівель на основі використання 

природозберігаючих систем машин та механізмів, заміни похідних ялин- 

ників на корінні деревостани, виконання робіт з реабілітації лісів на радіо- 

активно забруднених територіях, проведення постійного радіологічного 

моніторингу, створення та вирощування стійких до екстремальних при- 

родних умов лісових біогеоценозів; 

− удосконалення законодавства з питань лісового господарства та його 

гармонізація з міжнародними принципами сталого розвитку та управлін- 

ня лісами; 

− створення конкурентних засад надання послуг лісовому господар- 

ству; 

− покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку галузі 

лісового господарства; 

Забезпечення: 

− розвитку лісової інфраструктури (дороги, мости, підпірні стінки, 

гідротехнічні споруди тощо); 
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− міжнародного співробітництва у галузі лісового господарства; 

− участі у роботі міжнародних лісівничих організацій, виконання між- 

народних зобов’язань України щодо лісів; 

− екологічного виховання населення, провадження еколого-просвіт- 

ницької діяльності, інформування громадськості про стан лісового госпо- 

дарства; 

− розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури; 

− гармонізації національних стандартів у сфері лісового господарства з 

відповідними міжнародними стандартами; 

− розширення регіональної прикордонної співпраці з метою коорди- 

нації дій щодо боротьби із шкідниками лісу, ліквідації наслідків стихій- 

ного лиха і лісових пожеж. 

Виконання Програми дасть змогу поліпшити стан та якісний склад лісів, 

посилити їх екологічні функції та підвищити продуктивність; створити 

умови для досягнення оптимальних показників рівня лісистості; удоскона- 

лити законодавство з питань лісового господарства з урахуванням екологіч- 

них, соціальних та економічних функцій лісів; запровадити нові природо- 

зберігаючі технології проведення лісозаготівель; удосконалити та оптимі- 

зувати систему управління лісовим господарством, лісовпорядкування, 

інвентаризації та моніторингу стану лісів; забезпечити соціальний захист 

працівників галузі лісового господарства; забезпечити розвиток лісівничої 

науки та освіти; забезпечити ведення лісового господарства на засадах 

сталого розвитку; збільшити на 0,5 млн гектарів площу лісів та підвищити до 

16,1 відсотка рівень лісистості; збільшити обсяг деревини, заготівля якої 

проводиться з використанням природозберігаючих технологій; зменшити 

загрозу деградації земель; створити умови для зниження рівня концентрації 

парникових газів у атмосфері, що дасть можливість зробити позитивний 

внесок у виконання Україною Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. 

Шостий пункт завдань щодо виконання цієї Програми під назвою 
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«Підвищення ефективності управління лісовим господарством» перед- 

бачає до 2015 р. здійснення таких заходів: 

− забезпечення керівництва та управління у галузі лісового і мислив- 

ського господарства; 

− здійснення капітальних видатків для технічного забезпечення ді- 

яльності центрального апарату Державного агентства лісових ресурсів та 

його територіальних органів; 

− проведення базового лісовпорядкування (довгострокове планування 

лісогосподарського виробництва для окремих лісокористувачів); 

− проведення безперервного лісовпорядкування (щорічна актуалізація 

бази даних лісового фонду України); 

− проведення інвентаризації та оцінки лісового фонду з використанням 

статистичних методів; 

− ведення державного обліку лісів, узагальнення відомостей про при- 

родний, господарський стан та правовий режим лісового фонду; 

− впорядкування мисливських угідь та розроблення перспективних 

планів ведення мисливського господарства; 

− проведення ґрунтоволісотипологічного обстеження (встановлення 

зональнотипологічної основи ведення лісового господарства); 

− проведення моніторингу стану лісів; 

− проведення інших робіт з лісовпорядкування (коригування та при- 

дбання картографічних матеріалів, аеро- і космічних знімків, впроваджен- 

ня геоінформаційних технологій); 

− створення необхідної технічної бази для забезпечення лісовпоряд- 

кування та проведення інвентаризації лісів; 

оформлення державних актів на право постійного користування землею 

(крім земель для лісорозведення).[15]. 

Як власник лісів держава спроможна гарантувати фінансування ви- 

датків на стале управління лісами і виконання міжнародних зобов’язань у 
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сфері збереження їх біологічного різноманіття, попередження глобаль- них 

змін клімату і природного середовища. Розвиток інноваційного право- вого 

забезпечення сталого управління лісами в Україні повинен бути 

спрямований на вирішення найбільш актуальних проблем лісового зако- 

нодавства, його гармонізацію з нормами міжнародного права. До числа 

найвагоміших напрямів інноваційного розвитку правового забезпечення 

слід віднести: 

− підвищення правового статусу лісів як особливого об’єкта нерухо- 

мості, тісно пов’язаного із землею і такого, що визначає режим викорис- 

тання останньої; 

− посилення правового захисту лісів як відновлювального природно- го 

ресурсу і надзвичайно важливого компонента біосфери, що має гло- бальне 

екологічне і соціально-економічне значення; 

− розвиток усіх форм власності на ліси; 

− децентралізацію державного управління лісами і підвищення ролі 

громадськості в цьому процесі; 

− адаптацію лісового законодавства до умов ринкової економіки, – 

перехід на економічні методи управління і ринкові механізми використан- ня 

лісів та відтворення лісових ресурсів; 

− підвищення правового статусу і розширення функцій лісовпоряд- 

кування як основи кадастрового обліку лісів, ведення лісового реєстру, 

лісового планування та лісоуправління; 

− створення умов для ефективної боротьби з незаконними рубками та 

іншими лісопорушеннями на основі системи обліку і контролю заготов- 

леної, придбаної та переробленої деревини; 

− удосконалення порядку здійснення державного нагляду в лісах; 

− перехід до стратегії управління лісовими пожежами; 

− удосконалення порядку ведення господарської діяльності в лісах. Для 

посилення правового захисту лісів пропонуємо ввести чіткі  обмеження на 

цивільний обіг лісів і земель лісового фонду, заборону на переведення 
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даних земель у захисних лісах в землі інших категорій для будь-яких 

потреб, крім державних. 

Титульним власником домінуючої частини лісового фонду повинна 

бути саме держава. Проте суттєвий вплив на розподіл управлінських пов- 

новажень має чинити поділ лісової власності на державну, комунальну та 

приватну. Адже кожний власник має самостійно управляти належними 

йому лісами, керуючись загальнообов’язковими приписами законодавства. 

Тож, коли відбудеться розподіл земель лісового фонду державної власнос- ті 

на землі територіальних громад і землі держави, положення, що визна- 

чають повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого само- 

врядування щодо розпорядження лісовими ресурсами державного та 

місцевого значення, не матимуть будь-якого сенсу. Такі положення не 

узгоджуються з тим, що власник має розпоряджатися всіма ресурсами лісу, 

який йому належить. Тому як інновацію в чинний Лісовий кодекс України 

слід ввести положення про те, що повноваження органів виконав- чої влади 

та органів місцевого самоврядування (стосовно визначення обсягів 

лісокористувань, здійснення лісовпорядкування, обліку, організації охорони 

лісів, надання земель лісового фонду у постійне користування чи в оренду, 

надання дозволів на користування лісовими ресурсами тощо) мають бути 

чітко прив’язані до лісів відповідної форми власності (державної чи 

комунальної) і не пересікатися [72]. 

Механізм ефективного використання лісових ресурсів, безперечно, 

повинен бути ринковим, але базуватись не на вільних купівлі-продажу лісів 

і земель лісового фонду, а й на передачі в оренду лісів, які залишатимуться 

у власності держави. 

Ще однією невирішеною проблемою залишається неефективність 

існуючої відповідальності за порушення лісового законодавства. 

 Закономірно, що концептуальною основою модернізації застарілої 

моделі кримінально-правової охорони лісу є відхід від властивої етатист- 

ській моделі одноярусної управлінської структури, відповідно до якої 
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виключні права на власність, відтворення правових норм і нагляд за до- 

триманням законодавства фокусуються в одному центрі. Диференціація цих 

прав між державою, іншими власниками і громадськістю, поєднання на цій 

основі управлінської і, зокрема, правоохоронної вертикалі з гори- зонталлю, 

є водночас як інноваційним заходом, так і вирішальним чинни- ком 

збереження й раціонального використання лісового фонду. 

Модернізації потребують також положення статей Кримінального 

кодексу України, що передбачають кримінальну відповідальність за не- 

законну порубку та інші пошкодження лісових  ресурсів. 

Крім цього, як вважає П. В. Мельник, з дефініції ст. 246 КК України не 

зрозуміло, що охоплюється незаконною порубкою лісу. Той факт, що це є 

відокремлення дерева або чагарника від кореня чи землі у будь-який спосіб 

і за допомогою будь-якого знаряддя (зрубування, спилювання, ви- 

корчування і т. п. ) сумнівів не викликає. Про те, як бути із пошкодженням 

дерев і чагарників до ступеня припинення росту, чи охоплюється воно 

незаконною порубкою лісу? Тому доцільно ст. 246 КК України змінити, 

встановивши відповідальність за незаконну порубку, пошкодження до 

ступеня припинення росту дерев і чагарників у лісах, що заподіяло іс- 

тотну шкоду, а також вчинення такий дій на територіях та об’єктах при- 

родно-заповідного фонду або в інших особливо охоронюваних лісах [41]. 

Дослідник Н. Р. Малишев вважає, що справі вдосконалення 

лісоохорон- ного законодавства сприятимуть такі зміни та доповнення до 

криміналь- ного кодексу та інших кодифікаційних актів України: 

доповнити КК України статтею, яка передбачає відповідальність за 

забруднення, пошкодження земель лісового фонду, що спричинило заги 

бель, пошкодження різних видів флори та фауни лісу, загибель людей, 

призвело до екологічної кризи тощо; 

− доповнити ст. 185 «Крадіжка» КК України частиною шостою, що 

передбачала б відповідальність за крадіжку чужих лісів шляхом незакон- 

ної порубки, знищення чи пошкодження лісової рослинності у лісах будь- 
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якої категорії захищеності, вчинена повторно або систематично, або що 

завдала значної шкоди власнику лісу; 

− доповнити КК України статтею, що передбачала б відповідальність за 

незаконний вивіз і продаж за межами України всіх видів лісової флори та 

фауни, рідкісних видів або таких, що зникають; 

− виходячи із збільшення масштабів лісокористування, можливих 

катастрофічних наслідків від дії на ліс новітніх технологій, а також до- 

тримуючись норм міжнародного права, автор пропонує доповнити КК 

України статтею, що передбачала б відповідальність за лісовий тероризм1. 

Найбільш поширеним правопорушенням у галузі охорони лісів є не- 

законні (самовільні) рубки. З метою підвищення рівня кримінально-право- 

вої відповідальності за незаконну порубку лісу, вважаємо за доцільне 

визнання суб’єктом злочину юридичну особу та встановлення відпові- 

дальності за пошкодження до ступеня припинення росту дерев і чагарни- 

ків, а також необхідність усунення інших суперечностей між кримінально-

правовим законом та екологічним правом [61, с.37]. 

Таким чином, інноваційна модель кримінально-правової охорони лісу 

повинна стати органічною складовою юридичної системи громадянсько- го 

суспільства. Будучи побудованою на таких засадах, як: визнання лісу 

соціалізованим природним ресурсом; становлення у цій сфері багатоварі- 

антності форм власності; закріплення майнової цінності лісу як його до- 

мінантної характеристики; встановлення універсальних правових обме- 

жень у системі лісокористування для суб’єктів усіх форм власності; за- 

провадження юридично підкріплених взаємних форм контролю з боку 

державних, колективних і приватних лісокористувачів, а також громад- 

ськості, – нова модель забезпечить збалансованість особистих, корпора- 

тивних та загальнодержавних потреб в охороні лісових ресурсів. Зазначені 

вище принципи, визнані концептуальною основою тих змін, які 

пропонується внести до нового кримінального законодавства. 
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                                                   ВИСНОВКИ 

 

1. Розкрито сутність державного управління та регулювання  галуззю 

лісового господарства України, яка визначається, як сукупність практичних 

заходів, засобів, важелів і стимулів, за допомогою яких суб’єкти державного 

управління лісовим господарством здійснюють цілеспрямований вплив на 

сферу лісового господарства з метою досягнення поставлених цілей та 

узгодження інтересів. 

2. Досліджено, що державне управління у сфері лісових відносин 

здійснюють такі органи державної влади: Вверховна Рада України; Кабінет 

Міністрів України; Держлісагентство України; Мінприроди України; Рада 

міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні 

адміністрації; районні державні адміністрації та сільські, селищні, міські 

ради. Держлісагентство є центральним органом виконавчої влади України з 

питань лісового, мисливського господарства, полювання та мисливського 

собаківництва. Основні функції його є наступні: забезпечення реалізації 

державної політики у сфері лісового й мисливського господарства, а також 

охорони, захисту, раціонального використання й відтворення ресурсів лісу, 

мисливської фауни, підвищення ефективності лісового та мисливського 

господарства; здійснення державного управління у галузі лісового 

господарства; організація виконання загальнодержавних програм. 

3. Дослідами зарубіжного досвіду формування та реалізації державної 

політики в галузі лісового господарства встановлено, що у країнах Європи, 

на відміну від України, спостерігається чітке розмежування повноважень  

між  різними  органами  влади  по горизонталі  та  децентралізація  по 

вертикалі  управління щодо  організації, планування  та контролю та лісовий 

фонд не  розпорошений  між  різними  міністерствами  та  відомствами, як в 

Україні, що дає можливість ефективно  управляти та  використовувати  

лісові  ресурси. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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4. Виявлено, що державне управління економічною та екологічною 

складовою лісового господарства  України є не ефективним. Зокрема, 

недосконалості розподілу функцій управління, дисбаланс фінансового 

забезпечення лісогосподарської діяльності, неефективний механізм 

притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за 

незаконні рубки та браконьєрство. Така ситуація на фоні 6го у Європі місця 

за запасами деревини (2,1 млрд. куб.м) обумовила, за даними Earthsight, 

"тіньовий" експорт,  який первищує легальне виробництво на 75%. 

5. Європейський  досвід   управління  лісовим   господарством   

свідчить про доцільність чіткого розмежування функцій правового 

забезпечення відтворення і використання лісів, моніторингу і контролю за  

станом лісів  та  безпосереднього управління процесами відтворення і 

використання лісових ресурсів, що  дає змогу приймати  закони,  які  

сприяють  сталому  розвитку лісового   господарства   та максимізації 

добробуту суспільства, що може суперечити приватним  інтересам 

лісовласників  та  адміністративного   апарату,   який  займається  лісовим 

менеджментом. 

6. Визначено пріоритети розвитку державної політики в галузі 

лісового господарства України, які передбачають наступні заходи: поєднати 

економічні, соціальні й екологічні складові національної системи 

лісоуправління; запровадити екологоорієнтоване лісоуправління на 

місцевому рівні з урахуванням наявних потреб; враховувати екологічну 

вразливість лісових екосистем, вдосконалити системи та технології 

державного контролю за дотриманням лісового законодавства. 

7. Виокремлено  стратегічні напрями розвитку державної політики в 

галузі лісового господарства України: передбачити  кошти Державного 

бюджету на: Державну програму «Ліси  України»; Програму 

будівництва лісових доріг і впровадження природозберігаючих 

технологій лісозаготівель в гірських умовах Закарпаття; 

впровадження природозберігаючих технологій відповідно до Закону 
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України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських 

схилах в ялицевобукових лісах Карпатського регіону» 

8. Визначено наступні перспективні тенденції розвитку державної 

політики в галузі лісового господарства України: удосконалення 

законодавчої та нормативної бази лісового господарства, забезпечення 

реалізації деревини на прозорих конкурентних засадах, підтримка та 

забезпечення сталого ведення лісового господарства шляхом забезпечення 

невиснажливого лісокористування, інституційне посилення охорони та 

захисту лісів і боротьби з незаконними рубками та обігом незаконно добутої 

деревини, удосконалення системи фінансування ведення лісового 

господарства шляхом створення Державного фонду розвитку лісового 

господарства.    
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