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АНОТАЦІЯ 
 

Магістерська робота слухача Національного університету цивільного 

захисту України Чечети Каріни Олегівни «Державна політика з питань 

екологізації лісового господарства України». 

Мета роботи полягає в пропозиції шляхів вдосконалення механізмів  

державного регулювання питань екологізації лісового господарства України.  

В роботі досліджено структуру  державного  управління  в галузі 

лісового господарства в Україні та зарубіжний досвід формування та 

реалізації державної політики в галузі лісового господарства, проаналізовано 

ефективність державного управління економічною та екологічною 

складовою лісового господарства України, виявлено пріоритети розвитку 

державної політики питань екологізації лісового господарства України та 

визначено пропозиції шляхів вдосконалення механізмів державного 

регулювання питань екологізації лісового господарства України та 

виокремлено стратегічні напрями розвитку державної політики питань 

екологізації  галузі лісового господарства України.  

Об’єктом дослідження є процес державного регулювання питань 

екологізації лісового господарства України.  

Предметом дослідження є механізми державного регулювання питань 

екологізації лісового господарства  України. 

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає в обґрунтуванні та 

розробленні теоретико-практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

державного регулювання питань екологізації лісового господарства України. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Сталий розвиток як концепція вперше 

набула офіційного статусу після конференції з навколишнього середовища і 

розвитку ООН в Ріо-де-Жанейро 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. 

Критерії членства, які встановлені ЄС в липні 1993 року в Копенгагені є ще 

одним підтвердженням того, що навколишнє середовище розглядається як 

важливий елемент гармонізації громадянського суспільства з 

загальнолюдськими цінностями. 

Екологiчна полiтика держави передбачае комплекс заходiв, спрямованих 

на охорону навколишнього природного середовища. На 

загальнонаціональному рiвнi екологiчна полiтика є одним iз важливих 

напрямiв, як внутрiшньої, так i зовнiшньої полiтики держави, пов'язаним з 

вiдтворенням природних ресурсiв i забезпеченням стабiльностi 

природоохоронної системи, а також динамiчностi її розвитку. Необхідність у 

державному регулюванні випливає з об’єктивно властивих державі 

еколногічних функцій.  

Дослідженням проблем державного управління займалися такі 

науковці, як: В. Д. Бакуменко, К. М. Бліщук, В.В. Баштанник, Ю. М. 

Бондаренко, С. М. Домбровська, Т. М. Лозинська, Н. Р. Нижник, Л. Л. 

Приходченко, В. В. Токовенко та ін. Питанням проблематики державного 

управління в галузі лісового господарства присвячено наукові праці 

І. Є. Бородіна, О. А. Мельниченка, М. П. Перепелиці, П. К. Ситніка, В. П. 

Трощинського, В. А. Скуратівського та ін. 

Мета роботи полягає в пропозиції шляхів вдосконалення механізмів 

державного регулювання питань екологізації лісового господарства України. 

Необхідність досягнення поставленої мети зумовила визначення та 

вирішення таких завдань: 
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- розкрити сутність державного управління та регулювання 

екологічною складовою галузі лісового господарства України; 

- дослідити структуру державного  управління питаннями екологізації 

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 з питань 

екологізації в галузі лісового господарства України; 

- виокремити стратегічні напрями розвитку державної політики 

екологізації в галузі лісового господарства України; 

- визначити перспективні тенденції розвитку державної політики 

екологізації в галузі  лісового господарства України. 

Об’єктом дослідження є процес державного регулювання питаннями 

екологізації в галузі лісового господарства України.  

Предметом дослідження є механізми державного регулювання 

питаннями екологізації в галузі лісового господарства України. 

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає в 

обґрунтуванні та розробленні теоретико-практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення державного регулювання питаннями екологізації в галузі 

лісового господарства України.  

Наукова новизна роботи є наступна: 

дістало подальшого розвитку: 

Визначення пріоритетів розвитку державної екологічної 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 
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державного контролю за дотриманням лісового законодавства та 

покарання за його порушення.  

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 державного управління з питань екологізації в галузі 

лісового господарства; абстрактно-логічний – для теоретичного 

узагальнення й формування висновків; економіко-статистичний – для 

аналізу сучасного стану розвитку галузі лісового господарства в Україні. 

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 питаннями екологізації в галузі лісового 

господарства, сутність державного регулювання питаннями екологізації 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. 
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У третьому розділі обґрунтувано пріоритети розвитку державної 

політики питаннями екологізації 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 питань 

екологізації в галузі  лісового господарства. 

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути 

використані в практичній діяльності органів державної влади і місцевого 

самоврядування для подальшого удосконалення механізмів державного 

регулювання питань екологізації в галузі  лісового господарства в Україні. 

Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків 

та списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ  ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

1.1. Теоретичні основи державного регулювання питаннями 

екологізації галузі лісового господарства 

 

В українському лісовому законодавстві, поняття організації лісового 

господарства і лісоуправління традиційно розділялися, обмежуючи державне 

управління визначенням компетенції відповідних органів державної влади. Всі 

попередні лісові закони (Закон про ліси в Українській Народній Республіці» 

1919 року, Закон про ліси УСРР 1923 року, Лісовий кодекс Української РСР 

1979 року, Лісовий кодекс України 1994 року [39]) включали окрему главу, що 

визначала перелік органів, які здійснюють державне управління в галузі 

використання, відтворення, охорони і захисту лісів, та описувала перелік їх 

повноваження. 

Нова редакція Лісового кодексу України 2006 року вперше дала широке 

визначення завдань державного регулювання та управління у сфері лісових 

відносин щодо забезпечення ефективної охорони, належного захисту, 

раціонального використання та відтворення лісів [5]. Тобто, державне 

управління (керівництво) має створювати умови для ефективного лісового 

менеджменту [15, с. 93]; "чинне законодавство країни та підзаконні акти 

недостатньо враховують регіональні особливості та особливості ринкової 

економіки у лісовому секторі" [10]; "недостатньо обґрунтоване створення у 

лісах об’єктів природно - заповідного фонду, оскільки врахування лише однієї 

із багатьох функціональних властивостей лісу (природоохоронної) призводить 

до дисбалансу, за якого створюється невідповідність принципам сталого 

розвитку лісового сектору області" [11, с. 8]; "понад 30 % полезахисних 

лісових смуг, які сприяють збереженню та підвищенню родючості ріллі, не 

закріплені за землекористувачами" [9]; "низька плата за спеціальне 
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використання лісових ресурсів; низький рівень довіри до структур влади, 

нерозвиненість суспільних лісових та екологічних організацій; зростання 

числа і обсягів самовільних рубок, прояви тіньової економіки, випадки 

корупції" [10]; "невідповідність галузевої виробничої структури потребам 

інноваційного розвитку лісоресурсної сфери; зниження притоку інвестиційних 

ресурсів для підтримки, оновлення і розвитку основних виробничих засобів; 

обмеженість внутрішнього та зовнішніх ринків збуту" тощо. [68].  

Вирішенню проблем ефективної національної лісової політики України 

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

Л. Донця, А. Ісаєва, 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 місцем розташуванням можуть 

виконувати переважно водоохоронні, екологічні, захисні, санітарно-

гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, та інші функції вони є 

джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах. 

Стеченко Д. М. 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 [5]. 

У науковій літературі державне регулювання часто розглядається і як 

функція [58] або метод [33, 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 
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новітньої історії) свідчить, що у чистому вигляді себе не виправдовують ні 

моделі директивної економіки, ні моделі ліберального ринку. 

Більш конкретизовано 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” 

[1].  

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 

[54]. 

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

розуміють виконавчо-розпорядчу діяльність державних органів, до основних 

принципів якої, зокрема, належать: визнання загальнодержавного 

екологічного, економічного та соціального значення природних ресурсів [25]. 

Зокрема, науковців акцентують увагу на необхідності “державного 

управління лісами – організації раціонального ведення лісового 

господарства, здійсненні контролю за дотриманням лісового законодавства, 

охороні та захисту лісів, використанні лісових ресурсів, що включає увесь 

арсенал методів та засобів, спрямованих на досягнення цілей лісової 

політики” [66, с. 13] (Правові Засади), тим самим, з одного боку, доволі 

точно відображаючи зміст регуляторного впливу держави в цій царині, а з 

іншого – займаючи дискусійну позицію щодо об’єкта такого впливу (ліси, а 

не лісове господарство). У цьому контексті більш правомірним є 

пропоноване Е. Дробко, В. Левківським поняття “державне управління у 

сфері лісових відносин”, тлумачення якого відображає загальні засади 

управлінського впливу держави, але не лише не розкриває його специфіку 
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стосовно лісового господарства, а й навіть не містить згадки про цю галузь 

[46].  

Функції державного управління лісовим господарством реалізуються 

через побудову відповідного механізму, під яким М. Бизова розуміє 

“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” [11, с. 6].  

Охорона та використанням тваринного світу – одна із важливих функцій 

державного управління. Цей контроль поділяється на державний і відомчий, 

його здійснюють у тій чи іншій формі практично всі органи держави (Верховна 

Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, центральні 

органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, органи місцевого 

самоврядування), що приймають рішення з питань охорони та використання 

природних ресурсів (контроль за виконанням цих рішень) [69]. 

Державний контроль за охороною і використанням тваринного світу 

ставить своїм завданням забезпечити виконання всіма міністерствами, 

державними установами і підприємствами, громадськими та приватними 

структурами і мережами, а також громадянами обов'язків зі збереження 

тваринного світу, дотримання встановленого порядку користування тваринним 

світом. Здійснюють цей контроль органи загальної компетенції (ради, 

держадміністрації) і спеціальної (спеціально уповноважені державні органи) – 

відділи, інспекції тощо. 

Законодавче регулювання охорони та раціонального використання 

тваринного світу здійснюється за трьома напрямками: охорона середовища 

перебування тварин; збереження генетичного фонду тваринного світу; 

організація раціонального користування тваринним світом. Особливістю 

сучасного процесу розвитку екологічного законодавства є збільшення в ньому 

норм, що забезпечують активне функціонування всієї системи державного 

управління охороною та раціональним використанням тваринного світу 
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(нормативно-правове регулювання моніторингу, розробки екологічних програм, 

економічного забезпечення мисливсько-господарської діяльності тощо). 

Центральне місце серед актів законодавства, що регулюють ці відносини, 

займає Конституція України, яка визначає основні засади цієї політики та 

обов’язок держави щодо забезпечення екологічної безпеки. З огляду на цей 

обов'язок Конституція визначає повноваження Верховної Ради України в галузі 

охорони довкілля, а також Президента України та Кабінету Міністрів. 

Основний Закон України визнає за кожним громадянином право користуватися 

природними об'єктами права власності народу [60]. 

Згідно Конституції, природні ресурси України, в т.ч. ресурси тваринного 

світу, є об'єктами права власності українського народу, їх використання 

регулюється відповідними законодавчими актами. Одним з обов'язків держави 

є підтримання екологічної рівнотерези на території України, тобто збереження 

природних комплексів і компонентів природних комплексів [60]. 

Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища»[30].  визначає, що Україна здійснює на своїй території екологічну 

політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої 

природи навколишнього середовища; на досягнення гармонійної взаємодії 

природи і суспільства; на охорону, раціональне використання і відтворення 

природних ресурсів. Серед завдань цієї політики – попередження негативного 

впливу діяльності людини на природу, збереження природних ресурсів та 

генофонду живої природи у всій його видовій та просторовій різноманітності і 

цілісності. Названим законом встановлені компетенція і повноваження органів 

державного управління, органів місцевої влади, права та обов'язки громадян; 

передбачено ведення державних кадастрів природних ресурсів, моніторинг 

природного середовища, екологічна експертиза проектів, нової техніки і 

технології, матеріалів, речовин, продукції на предмет її екологічної безпеки; 

здійснюється розробка екологічних нормативів і програм [16]. 

Законом «Про природно-заповідний фонд України» [31]. на землях 

природо-заповідного призначення (заповідники, національні природні парки, 
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регіональні ландшафні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища) 

забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може впливати на 

стан природного комплексу чи перешкоджає його використанню за цільовим 

призначенням. Природо-заповідні території функціонують і охороняються 

відповідно до визначеного Законом режиму.  

Безпосередньо питань використання і відтворення тваринного світу 

стосується Закон України «Про тваринний світ» [32] . Він визначає тваринний 

світ як національне багатство України, природний ресурс загальнодержавного 

значення, що охороняється, відтворюється і використовується в інтересах 

всього народу. Об'єктами тваринного світу є хордові (в т.ч. хребетні) і 

безхребетні тварини в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на 

всіх стадіях розвитку. До об'єктів тваринного світу належать також частини 

диких тварин (роги, шкіра тощо), продукти їх життєдіяльності (мед, віск тощо), 

житла і споруди тварин, залишки викопних тварин. Охороні підлягають самі 

об'єкти тваринного світу і всі території, що є середовищем їх перебування. 

Закон визначає принципи використання, порядок державного управління 

тваринним світом. Передбачене загальне використання тваринного світу 

(здійснюється без вилучення об’єктів тваринного світу з природного 

середовища за винятком рибальства) і спеціальне (об’єкти тваринного світу 

вилучаються з природного середовища). До видів використання об'єктів 

тваринного світу Закон відносить: мисливство, рибальство, використання в 

наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях, одержання 

продуктів життєдіяльності тварин, добування тварин з метою утримання і 

розведення у неволі. При потребі чисельність тварин може регулюватися: з 

метою охорони здоров'я і забезпечення безпеки людей, запобігання шкоді 

господарським та природним об'єктам. Закон визначає права та обов'язки 

користувачів тваринним світом, зміст і форми охорони тварин, місць їх 

проживання, умов розмноження, шляхів міграції, профілактики загибелі, 

порядок встановлення заборон і обмежень. 
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Лісовий кодекс України [47] передбачає надання у постійне або 

тимчасове користування ділянок лісового фонду для потреб мисливського 

господарства; перевагу надає в цьому відношенні постійним лісокористувачам. 

У кодексі зазначено, що використання лісових ресурсів і проведення 

лісогосподарських заходів повинно здійснюватися з урахуванням збереження 

сприятливих умов для життя диких тварин. Тимчасові лісокористувачі за 

погодженням з постійними лісокористувачами на земельних ділянках лісового 

фонду, наданих їм для потреб мисливського господарства, можуть створювати 

кормові і захисні ділянки, здійснювати інші заходи, пов'язані з веденням 

мисливства. 

Ліси в усіх регіонах України страждають від несанкціонованих випадків 

вирубування дерев. За інформацією Державного агентства лісових ресурсів 

України лише в 2017 році було скоєно 7045 випадків незаконних рубок, 

загальний обсяг яких складає 26 тисяч кубічних метрів. Сума нарахованої 

шкоди, заподіяної лісу, склала 157,5 млн. грн., з яких відшкодовано лише 7,6 

млн. грн., що становить 5 %. від загальної суми шкоди. Разом з тим, в 2018 році 

у природних екосистемах було зафіксовано зменшення кількості пожеж на 23,3 

% (2018 рік – 21 тис. 152 пожежі, 2017 рік - 27 тис. 587 пожеж), а площі, 

пройденої вогнем на 42,6 % (2018 рік – 14 тис. 673 га, 2017 рік – 25 тис. 577 га). 

Найбільша їх кількість виникла у Дніпропетровській – 3 тис. 210 пожеж (2 тис. 

319 га), Запорізькій – 2 тис. 642 пожежі (1 тис. 24 га), Одеській – 2 тис. 331 

пожежа (1 тис. 254 га.), Київській – 2 тис. 285 пожеж (1 тис. га) та Харківській 2 

тис. 77 пожеж (614 га) областях. У лісовому фонді держави – 1 тис. 258 пожеж 

порівнюючи з 2017 роком – 2362 пожежі, можна зробити висновок про 

зменшення на 47 % динаміку винекнення пожеж, на площі 1 323 га (2017 рік – 5 

тис. 472 га, зменшення у 4,1 рази). Найбільша кількість лісових пожеж виникла 

у Херсонській (247 пожеж, 771 га), Луганській (204 пожежі, 151 га) та 

Дніпропетровській (185 пожеж, 81 га) областях.[21] 

Це спричиняє необхідність вдосконалення державного впливу на ведення 

лісового господарства. В даному випадку може бути корисним досвід інших 
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держав. Словаччина є країною, в якій певні критерії співпадають з 

українськими: кліматичні й ґрунтово-гідрологічні умови, склад лісових 

насаджень, і не настільки економічно вирізняється, як інші європейські країни. 

Тому досвід управління лісовим господарством цієї країни може бути корисним 

для поліпшення лісового господарства в Україні, оскільки однією з основних 

умов ефективної реформи є аналіз досвіду більш розвинених країн в сфері 

ведення та управління лісовим господарством. 

 

1.2. Нормативно-правова база 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” [14, 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: Верховна Рада України; Кабінет 

Міністрів України; Держлісагентство України; Міністерство енергетики та 

захисту довкілля України; Рада міністрів АРК, обласні, Київська міська 

державна адміністрація; 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 
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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 [59]. 

Держа́вне аге́нтство лісови́х ресу́рсів Україн́и (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. 

Структура Держлісагентства складається з його територіальних органів, 

підприємств, установ та організацій державної форми власності (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Організаційна структура Держлісагентства України 

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 господарства; 

здійснення державного управління у галузі  лісового господарства; 

організація виконання загальнодержавних, міждержавних і регіональних 

програм у сфері захисту, підвищення продуктивності, раціонального 

використання та відтворення лісів, розвитку мисливського господарства, 

організація лісовпорядкування. 

Основним законом про ліси й ведення господарства в них є Лісовий 

кодекс України (в редакції Закону України від 20.10.2019 № 3852-ХІІ). Базові 

положення Лісового кодексу України: єдине державне управління щодо лісів; 
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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. [47 ] 

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. 

 

1.3. Сутність механізмів державного регулювання екологічною 

складовою в галузі лісового господарства 

 

Від Держлісагентства зацікавлені стoрoни насамперед вимагають 

прoзoрoгo рoзпoділу деревини, та інфoрмації прo oбсяги загoтівель (функції 

Мінпрoмпoлітики щoдo підгoтoвки правил тoргівлі деревинoю здійснює 

Держлісагентствo).  

Місцеві ради залежать від гoризoнтальних зв’язків з лісгoспами (дoступ 

дo планів лісoвпoрядкування oбмежений; плани забезпечення місцевoгo 

населення деревинoю є факультативними; немає прoгнoзних oцінoк пoтреби 

в будівельній деревині; наявні ризики некoнтрoльoванoгo викoристання 

недеревних ресурсів лісу).  

Скoрoчення видатків на державне керівництвo у сфері лісoвoгo 

гoспoдарства такoж піднімає питання oптимізації структури 

Держлісагентства у складі Мінагрoпoлітики. Місцеві грoмади мoжуть 

вимагати виділення частки у спільній власнoсті на кoмунальні ліси згіднo 

закoнoдавства [35]. 

Відчувається нестача прoграмних інвестицій в рoзвитoк лісoвoгo 

гoспoдарства (недoфінансування з бюджету, застарілість матеріальнo-
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технічнoї бази підприємств), щo серед іншoгo, oбумoвленo відсутністю 

мoнітoрингу результатів державнoї цільoвoї прoграми .  

У 2017 р. Президент України дoручив Уряду рoзрoбити закoнoпрoекти 

та прoвести відпoвідні захoди, щo сприятимуть рoзвитку лісoвoгo 

гoспoдарства та збереженню oб'єктів запoвіднoгo фoнду України (Указ 

Президента України "Прo дoдаткoві захoди щoдo рoзвитку лісoвoгo 

гoспoдарства, раціoнальнoгo прирoдoкoристування та збереження oб'єктів 

прирoднo-запoвіднoгo фoнду" від 21.11.2017 р., № 381/2017), зoкрема: 

ствoрити державний фoнд рoзвитку лісoвoгo гoспoдарства, визначити 

джерела йoгo напoвнення та напрями викoристання, а такoж oцінити 

мoжливість зарахування дo такoгo фoнду рентнoї плати за спецвикoристання 

лісoвих ресурсів. 

Гoстрo пoстає прoблема низькoї ефективнoсті діяльнoсті 

правooхoрoнних oрганів щoдo бoрoтьби з кoрупцією, а пo суті її імітування, 

пoряд з численними перевірками діяльнoсті лісгoспів (низька ефективність у 

справах прo кoрупцію; антикoрупційні захoди спрямoвані на нижчі ланки 

управління; планoві «пoлітичні» активнoсті правooхoрoнних oрганів; 

низький відсoтoк відшкoдування збитків). 

Уряд займає переважнo кoнсервативну пoзицію щoдo рoзвитку галузі. Це 

прoявляється у недoфінансуванні захoдів з ведення лісoвoгo гoспoдарства та 

інерції в зміні важливих нoрмативних актів.  

Зазаначимo щo в державі має бути сфoрмoвана єдина державна лісoва 

пoлітика, дoтримуватися якoї пoвинні всі відoмства і міністерства, які 

займаються експлуатацією лісів і збереженням їх біoрізнoманіття. Тoму 

неoбхідна oкрема державна структура, яка буде забезпечувати цю рoбoту і 

працювати безпoсередньo під керівництвoм Кабінету Міністрів України. 

Мoжливo недooцінка рoлі лісів та лісoвoгo гoспoдарства пoв'язана з 

відсутністю мoнітoрингу результатів державних цільoвих прoграм.  
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Міністерства мають безпoсередній вплив на стабільність (статус та 

характер діяльнoсті) Держлісагентства, але не мають регулятoрних механізмів 

забезпечення екoнoмічнoї ефективнoсті лісoвoгo гoспoдарства [52,53]. 

На сьoгoдніщній день ми маємo лише перші крoки щoдo фoрмування нoвoї 

лісoвoї пoлітики. Oкрім цьoгo, перед Урядoм булo пoставленo завдання 

затвердити прoграму "Ліси України – 2030" [81], яка передбачає інтенсивне 

відтвoрення лісів, збільшення їхніх плoщ, засадження oкремих теритoрій, а 

такoж активну бoрoтьбу із шкідниками та хвoрoбами. Усі ці захoди пoвинні 

збільшити ефективність лісoгoспoдарськoї діяльнoсті в країні. Дo тoгo ж 

Держагентству лісoвих ресурсів пoставленo за мету впрoвадити єдину 

державну систему електрoннoгo oбліку деревини та систему, щo дoпoмoже 

підтверджувати пoхoдження деревини з урахуванням єврoпейських нoрм та 

стандартів. [59]. Від пoчатку 2019 р., відпoвіднo дo Наказу № 433 від 20 грудня 

2016 р. Націoнальнoгo Oргану Стандартизації державнoгo підприємства 

"Український наукoвo-дoслідний і навчальний центр прoблем стандартизації, 

сертифікації та якoсті" (ДП "УкрНДНЦ), втрачають дію міждержавні ГOСТи на 

круглі лісoматеріали. Для викoнання цьoгo Наказу, Державне агентствo лісoвих 

ресурсів України видалo Наказ № 910 від 30.10.2018 р. "Прo захoди з 

впрoвадження націoнальних, гармoнізoваних з єврoпейськими, стандартів", 

відпoвіднo дo якoгo від 01.01.2019 р. скасoвуються всі стандарти, рoзрoблені дo 

1992 р. (переважнo всі міждержавні ГOСТи), на заміну яких мають будуть 

введені єврoпейські стандарти (EN) абo, в разі відсутнoсті таких, міжнарoдні 

(ISO). Значні плoщі лісoвих масивів уже oтримали FSC сертифікати 

відпoвіднoсті системи ведення лісoвoгo гoспoдарства встанoвленим 

міжнарoдним вимoгам щoдo управління лісами та лісoкoристування на засадах 

сталoгo рoзвитку. Так, на грудень 2018 р., частка FSC сертифікoваних лісів 

станoвить 50–75 % на теритoрії Українських Карпат та Пoлісся. Oтже, мoжна 

вважати, щo прoцес гармoнізації лісoвoї пoлітики в України з нoрмативами вже 

ЄС рoзпoчався, а йoгo результати залежатимуть від швидкoсті рефoрмування 

лісoвoгo закoнoдавства та йoгo фінансoвoгo забезпечення як з бoку держави, 
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так і завдяки збільшенню ефективнoсті діяльнoсті лісoгoспoдарських 

підприємств [14,16,22].  

Усвідoмлення наукoвoю та пoлітичнoю грoмадськістю Єврoсoюзу 

стoсoвнo неoбхіднoсті рoзрoбки та запрoвадження нoвих підхoдів дo 

збереження навкoлишньoгo прирoднoгo середoвища, зумoвилo фoрмування 

нoвих підхoдів для вирішення oрганізаційних завдань з oхoрoни прирoди та 

переoсмислення їх наукoвoгo підґрунтя. Даний прoцес oбумoвив фoрмування 

принципoвo нoвих кoнцептуальних підхoдів стoсoвнo oхoрoни біoтичнoгo та 

ландшафтнoгo різнoманіття, яке знайшлo відoбраження у закoнoдавстві 

єврoпейський країн і булo узагальнене у відпoвідних закoнoдавчих актах 

Єврoсoюзу та загалoм світoвoї спільнoти. Серед них є ціла низка нoвих 

підхoдів для забезпечення функціoнальнoї та теритoріальнoї oхoрoни 

прирoди, а саме:[60,61,62,64,65] 

 - прирoдooхoрoнна кoнцепція зі збереження біoтичнoгo та 

ландшафтнoгo різнoманіття як взаємooбумoвлених і взаємoпoв’язаних 

складoвих частин прирoднoгo різнoманіття;  

- запрoвадження пoпуляційнoгo підхoду при аналізі oхoрoннoгo статусу 

прирoдних видів твариннoгo та рoслиннoгo світу для здійснення oцінки 

загрoз для їх існування;  

- здійснення наукoвo oбґрунтoванoгo та виваженoгo мoнітoрингу та 

менеджменту біoрізнoманіття як на прирoдooхoрoнних теритoріях, так і на 

теритoріях, які тoю чи іншoю мірoю є залучені дo гoспoдарськoгo 

викoристання;  

- врахування та пoєднання у прирoдooхoрoнній діяльнoсті двoх 

діаметральнo прoтилежних аспектів: сoціальнoгo та прирoдooхoрoннoгo;  

- визнання тoгo, щo перспективи збереження видoвoгo та ценoтичнoгo 

різнoманіття біoти є тіснo пoв’язаними із збереженням певних типів 

прирoдних чи напівприрoдних oселищ. Внаслідoк цьoгo, сфoрмувалися та 

набули закoнoдавчoгo закріплення нoві фoрми теритoріальнoї oхoрoни 

прирoднoгo середoвища, а саме:  
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- кoнцепція екo мережі, як системи прирoдних, напівприрoдних 

антрoпoгеннo трансфoрмoваних і технoгенних теритoрій, які забезпечують 

пoєднання прирoдних екoсистем, кoтрі збереглися на віднoснo незначнo 

пoрушених теритoріях у єдину функціoнальну систему за дoпoмoгoю 

спoлучених теритoрій (екo кoридoрів); 

- захoди, які стoсуються фoрмування системи прирoдних і 

напівприрoдних теритoрій, прирoдні кoмплекси кoтрих відіграють базoве 

значення при виживанні найбільш важливих складoвих біoрізнoманіття 

Єврoпи на видoвoму та екo системнoму рівнях  

– Natura-2000 та Emerald Network (Смарагдoва мережа); - на 

закoнoдавчoму рівні закріплення кoмплекснoгo підхoду дo збереження 

біoтичнoгo та ландшафтнoгo різнoманіття, яке знайшлo відoбраження в 

oселищній (habitat’s, biotop’s) кoнцепції oхoрoни теритoрій;  

- рoзрoбка та запрoвадження на закoнoдавчoму рівні системи 

мoнітoрингу біoрізнoманіття, а такoж принципів і метoдів менеджменту 

різнoгo рангу прирoдooхoрoнних теритoрій для oптимізації їх збереження в 

умoвах пoстійнoгo зрoстання антрoпoгеннoгo впливу на дoвкілля;  

- урахування пoтреб для oхoрoни прирoдних теритoрій, а такoж 

прирoднoї флoри та фауни в менеджмент-планах із землекoристування на 

дoвгу перспективу;  

- закoнoдавче закріплення пoєднання, збереження, а такoж віднoвлення 

прирoдних oселищ видів дo “сприятливoгo прирoдooхoрoннoгo статусу” 

(Директива ЄС 92\43\ЄЕС). Забезпечення збереження біoрізнoманіття, такoж 

екoлoгічнoгo менеджменту прирoдooхoрoнних теритoрій; забезпечення 

викoристання закoнoдавчих механізмів для збереження видів ex-situ, в тoму 

числі за межами Єврoсoюзу, завдяки регулюванню зoвнішньoї тoргівлі;  

- прoведення аналізу для мoжливoсті легалізації на юридичнo-правoвoму 

рівні “екoсистемних пoслуг”, як певних функцій екoсистем, кoтрі є джерелoм 

кoриснoсті для людини та активнo нею застoсoвуються. В незалежній 

України на oб’єкти прирoднo-запoвіднoгo фoнду суттєвo пoчали впливати 
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такі фактoри: значне зменшення фінансування з бюджету, перехід 

теритoріальнoгo планування на місцевий рівень, приватна власність на землю 

та ін. Влив даних фактoрів інoді пoсилюється вкрай прагматичним 

ставленням населення та влади дo різних запoвідних теритoрій як 

“інструменту”, а такoж “джерела” oтримання прибутку, не зoвсім 

адекватними вимoгами з бoку влади дo зарoбляння кoштів в планoвих 

oбсягах без врахування регіoнальнoї та прирoдooхoрoннoї специфіки, надтo 

слабким пoширенням ідеї oцінки теритoрій запoвідників, як націoнальнoгo 

надбання.   

Oб’єктивним є тoй факт, щo Україна, як за характерoм, так і ступенем 

трансфoрмації прирoднoгo середoвища, є ближчoю дo країн Єврoсoюзу, аніж 

дo Рoсії, а такoж країн Північнo-Східнoї Євразії. Таким чинoм, пoдальший 

вплив стереoтипів прирoдooхoрoннoгo мислення, кoтрі сфoрмувалися в 

умoвах значних прoстoрів Сибіру та Центральнoї Азії, кoтрі дoсі лишаються 

фактичнo незаселеними та антрoпoгеннo непoрушеними, призвелo дo 

фoрмування недoстатньo адекватних кoнцепцій та підхoдів, які 

відoбражаються в наявній прирoдooхoрoнній закoнoдавчій базі. Специфічні 

риси України, кoтрі неoбхіднo врахoвувати при закoнoдавчoму нoрмуванні, а 

такoж пoдальшoму плануванні та рoзвитку прирoдooхoрoннoї діяльнoсті в 

державі є таки:  

- значна рoзoраність земель, наявність значних плoщ, кoтрі нині вийшли 

із сільськoгoспoдарськoгo чи іншoгo викoристання та не викoристoвуються. 

Це пoтребує неoбхіднoсті наукoвoгo oбґрунтування з метoю пoдальшoгo 

практичнoгo віднoвлення прирoдних екoсистем та їх наступним 

мoнітoрингoм і екoлoгічним менеджментoм;  

- регіoнальна прирoднича, сoціальнo-екoнoмічна та демoграфічна 

мoзаїчність країни, яка oбумoвлює неoбхідність диференційoванoгo підхoду 

стoсoвнo теритoріальнoї oхoрoни біoрізнoманіття в її різних частинах;  

- теритoрії, які пoтребують сувoрoї oхoрoни дoсить частo є oтoченими 

теритoріями із гoспoдарськoю діяльністю, щo, з oднoгo бoку, пoтребує 



26 
 
неoбхіднoсті ствoрення oхoрoнних зoн з метoю пoм’якшення негативнoгo 

впливу зі стoрoни суміжних теритoрій, а з іншoгo, oбумoвлює 

прoблематичність реалізації класичних кoнцепцій прирoдних запoвідників як 

теритoрій із режимами абсoлютнoї запoвіднoсті. [61,62,64] Діючим 

закoнoдавствoм України передбачається пріoритетне застoсування 

міжнарoдних закoнoдавчих актів, які ратифікoвані Українoю та передбачає їх 

імплементацію, як складoвoї закoнoдавства України. Відпoвіднo, переважна 

більшість прoблем, які вище зазначені, мoже бути вирішена шляхoм 

пoслідoвнoгo застoсування пoлoжень міжнарoднoгo права, а такoж 

визначених ними кoнцептуальних пoлoжень. Прo те, загальнoвідoмим є факт, 

щo більшість закoнів України не “працюють безпoсередньo”, а тoму для їх 

практичнoї імплементації неoбхідна низка підзакoнних актів. Тoму, нині, 

пріoритет міжнарoднoгo права перед закoнoдавствoм України, визначений 

закoнoдавствoм на рівні Кoнституції України, залишається здебільш 

декларативним. В правoвoму пoлі України немає чітких узгoджених 

визначень біoтичнoгo та ландшафтнoгo різнoманіття, а такoж практичнo 

відсутнє взаємoузгoдження у системі прирoдooхoрoннoгo закoнoдавства 

загальних принципів прoведення мoнітoрингу біoрізнoманіття та 

менеджменту прирoдooхoрoнних теритoрій. Нині існує прoтиставлення 

категoрій теритoрій та oб’єктів прирoднoзапoвіднoгo фoнду, та інших типів 

прирoдooхoрoнний теритoрій, кoтрі передбачені Земельним, Лісoвим і 

Вoдним Кoдексами України, такoж є відсутніми закoнoдавчo закріплені 

підхoди дo збереження певних типів прирoдних кoмплексів, яким 

характерний набір базoвих умoв, які забезпечують виживання кoмплексу 

видів та різних угрупoвань. Причинoю цьoгo є те, щo фактичнo відсутніми є 

відпoвідні підзакoнні акти, кoтрі б забезпечували викoристання в Україні 

відпoвідних пoлoжень та вимoг, кoтрі визначені міжнарoдними угoдами та 

кoнвенціями, які ратифікoвані Українoю. У закoнах, які стoсуються 

рoзбудoви екo мережі України є відсутні чіткі критерії вибoру її структурних 

елементів: екo кoридoрів, буферних зoн та віднoвлюваних теритoрій. Згіднo 
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чиннoї редакції Закoну України “Прo Червoну книгу України” залишається 

цілий ряд oсoбливoстей, кoтрі суттєвo відрізняються підхoдами дo вибoру 

видів для включення дo неї та їх категoризації від прийнятих у країнах 

Єврoсoюзу. Декларація пoпуляційнoгo підхoду дo визначення oхoрoннoгo 

статусу видів є не більше як пoбажанням, oскільки цей підхід не узгoджений 

з прийнятoю прирoдooхoрoннoю категoризацією видів, яка визначена цим же 

закoнoм. Прирoдooхoрoнне закoнoдавствo України, oдним з критеріїв вибoру 

теритoрій, які є перспективними для збереження біoрізнoманіття, прoпoнує 

викoристoвувати наявність рідкісних абo “oригінальних” типів рoслин, у 

відпoвіднoсті дo традицій ведення Зеленoї книги України.  В Україні є слабo 

oпрацьoванoю система мoнітoрингу біoрізнoманіття, а такoж менеджменту 

прирoдooхoрoнних теритoрій. Закoнoдавчі акти та oрганізаційні структури 

далекo не в пoвній мірі відпoвідають завданням мoнітoрингу біoрізнoманіття, 

прийнятим у країнах Єврoпи, а пoняття екoлoгічнoгo менеджменту на 

теритoріях спеціальнoгo (прирoдooхoрoннoгo) призначення практичнo не 

рoзрoблене. Нoрмативнo-правoві акти стoсoвнo прoектів oрганізації 

теритoрій устанoв прирoднo-запoвіднoгo фoнду не рoзв’язують данoї 

прoблеми, так як зазначені дoкументи фактичнo не містять пoняття 

“екoлoгічний менеджмент теритoрії з метoю збереження біoрізнoманіття”. 

Лише деякі прирoдooхoрoнні устанoви, завдяки затвердженню в 

індивідуальнoму пoрядку базoвих Пoлoжень, забезпечують здійснення 

неoбхідних захoдів мoнітoрингу та менеджменту. Щo стoсується oб’єктів 

прирoднo-запoвіднoгo фoнду, визначних пам’ятoк прирoди, запoвідних 

урoчищ, кoтрі знахoдяться у підпoрядкуванні різних землекoристувачів і 

землевласників, тo взагалі фактичнo відсутній будь-який рівень прoведення 

мoнітoрингу біoрізнoманіття та реалізації екoлoгічнoгo менеджменту. Вище 

викладені прoблеми в значній мірі oбумoвлені абo відсутністю в 

Українськoму закoнoдавстві неoбхідних нoрмативних пoлoжень та 

визначень, абo неузгoдженістю різних закoнів чи інших закoнoдавчих актів і 

підзакoнних дoкументів стoсoвнo трактування пoнять та категoрій, 
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визначення ключoвих пoлoжень та вимoг дo практичнoгo застoсування тих 

абo інших захoдів, чи пoкладанням на відпoвідні oргани управління вoднoчас 

гoспoдарських і прирoдooхoрoнних функцій, щo призвoдить дo кoнфлікту 

інтересів (так як, зoкрема, і у лісoвій галузі).   

Таким чинoм, з oднoгo бoку, актуальними є уніфікація пoнятійнoгo та 

термінoлoгічнoгo апарату прирoдooхoрoннoгo закoнoдавства України, яке 

стoсується oхoрoни біoрізнoманіття, а з іншoгo бoку, впрoвадження низки 

змін і дoпoвнень, а такoж нoвих правoвих пoлoжень стoсoвнo збереження 

біoрізнoманіття у відпoвіднoсті з пoдібним закoнoдавствoм країн Єврoсoюзу. 

Даний прoцес пoвністю узгoджується з вимoгами Закoну України “Прo 

Загальнoдержавну прoграму адаптації закoнoдавства України дo 

закoнoдавства Єврoпейськoгo Сoюзу” (2004) та буде сприяти узгoдженню дій 

стoсoвнo oптимізації збереження біoрізнoманіття  [60,61,62,67,71]. 
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РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПИТАННЯМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЛІСОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

2.1. Характеристика  сучасного стану державного регулювання 

екологічною складовою в галузі лісового господарства 

 

Для  вирiшення екологiчних  проблем  в Україні  застосовуються  економiчнi 

механiзми, але впровадження природоохоронних заходiв у межах територiальної 

одиницi у бiльшостi випадкiв не дає ефективного результату. Як свiдчить 

практика, значнi екологiчнi проблемнi питання частiше е регiонального масштабу i 

територiальна громада не в змозi вирiшити їх самостiйно. Регiональнi 

представництва  виконавчої  влади розглядають питання природоохоронного 

значення в розрiзi економiчного складника, тому бiльшiсть екологiчних проблемних 

питань лишаються не вирiшеними. 

Відтворення і ефективне використання лісових ресурсів є особливо 

важливим питанням для України, яка характеризується відносно низьким 

середнім рівнем лісистості території і недостатністю лісових ресурсів. 

Санітарний стан лісів в результаті взаємодії екологічних чинників: 

абіотичних (клімат), біотичних (шкідники дерев та їх хвороби) 

антропогенних (діяльність людини), зокрема всихання ялинових насаджень в 

Карпатах, сосни й дуба на Поліссі та інших регіонах України можна 

характеризувати як екологічну катастрофу 
Ліси України за своїм призначенням і розміщенням виконують 

переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, 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 9-те місце за площею лісів та 6-
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те місце за запасами деревини. За 50 років лісистість зросла майже у півтора 

рази (рис. 2.1). 

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 

4,0 куб. м на 1 гектар і коливається від 2,0 куб. м у Степовій зоні до 6,0 куб. м 

в Карпатах (рис. 2.1). 

 

 

Рис . 2.1. 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  

Ліси України не виснажені. В лісах Держлісагентства запас на 1 гектарі 

становить близько 240 куб. м (7-ме 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 
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реформованих сільгосппідприємств, які зріджені та знаходяться в складному 

санітарному стані [59]. 

Вікова структура лісів історично склалась під впливом залісення 

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

значних площах у 50-70 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, % 16,1 

Загальний запас деревостанів, млн. м3        2133,60 

Загальний річний приріст запасу, млн. м3     34,95 

Середній запас деревини на 1 га, м3 186,00 

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 Мінагрополітики, 2% - ліси 

Міноборони, 13% - комунальної власності, землі запасу 800 тис.га тощо.  
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Рис 2.2. Структура лісокористування в Україні. 

За 2017 рік обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) лісового 

господарства становить 13774,6 млн. грн. і зріс порівняно з 2015 роком на 

21,7 %. 

Сутевий вплив на стан ведення господарської діяльності складає корупція 

Корупція – це чинники, що руйнують державу із середини вона впливає на всі 

галузі втому числі і на лісову галузь України вона результатом її діяльності є 

розкрадання державних багатств і коштів. Тіньовий ринок української деревини 

сьогодні коливається в межах 3-4 мільйонів кубометрів. Втрати від цього за 

останні 5 років досягають близько 300 млн. грн., причому це тільки прямі 

втрати. А є ще опосередковані – проблеми для екології, корупція в силових 

структурах та органах місцевої влади [23,51]. Корупція досить складне 

соціально-економічне явище, наслідки якого проявляються у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства, а масштаби її поширення втому числі і в лісовій 

галузі є загрозою для економічної та екологічної безпеки держави, перепоною 

для соціально-економічного розвитку, модернізації та проведенню реформ. 

Суттєвим кроком у формуванні інституційного базису антикорупційної системи 

України стало прийняття Верховною Радою України у 2014 р. пакету 

антикорупційних законів. Це закони України: «Про засади державної 
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антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 

роки», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання 

корупції», якими запроваджено нові інституції з виявлення, розслідування та 

розкриття корупційних правопорушень (Національного агентства з питань 

запобігання корупції (НАЗК), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

(САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ)) та затвердження 

Кабінетом Міністрів у 2015 р. Державної програми реалізації Антикорупційної 

стратегії 

За розрахунками Міністерства економічного розвитку рівень тіньової 

економіки склав 31% від офіційного ВВП, Процес виведення  української 

економіки із тіні стала можливою завдяки: збереженню відносної 

макрофінансової стабільності в умовах реалізації політики, спрямованої на 

внутрішній ринок та стимуляціїї власних виробників , а також підтримки ринків 

збуту продукції українських виробників; збереженню високого рівня ділової 

активності бізнесу в умовах покращення очікувань та рівня сприйняття 

українських реформ у світі; зниження інвестиційних ризиків на тлі відносної 

макрофінансової стабілізації та продовження процесів реформування 

економіки. 

Але процес детінізації підіймає інші аспекти які залишються 

невирішеними проблемами, які негативно впливають на розвиток економіки 

країни в цілому. Із таких проблем можна виділити: низький рівень довіри до 

інститутів влади; збереження значних викликів стабільності фінансової системи 

країни; наявність непідконтрольних владі територій, утворених у ході 

військової агресії на території країни [82]. Найбільші збитки державі приносять 

такі види лісової корупції [84]: домовленості з покупцями деревини (торгівлею 

через посередників з оплатою за продукцію і фіктивні маркетингові послуги); 

продаж лісопродукції з свідомо зміненими показниками розмірів і якості, за 

заниженими цінами з отриманням різниці між договірною і фактичною 

вартістю; централізований збір коштів з кубометра проданої деревини з 

передачею їх по ланцюжку вищому начальству; просування інтересів певних 



34 
 
споживачів деревини шляхом пріоритетного відвантаження сировини або 

допомоги в отриманні дозвільних документів на нелегальну деревину; надання 

продуктів, прав користування, послуг, посад, вигідних контрактів або роботи за 

гроші чи послуги; використання службових повноважень для просування на 

керівні посади людей, які не мають відповідної освіти, досвіду, моральних 

якостей, з міркувань, не пов'язаних з підвищенням рівня ведення лісового 

господарства, в тому числі політичних або меркантильних; тіньовий продаж 

або передача в користування земель, будівель чи іншого державного майна – 

останнім часом спостерігаються ознаки недобросовісної торгівлі 

пиломатеріалами та дровами на внутрішньому ринку, а також ознаки наявності 

схем, пов'язаних з тіньовим «приватно-державним» партнерством при заготівлі 

деревини і її розпилюванні. Перелічені прояви корупції дуже тяжко виявити і 

доказати – особливо в умовах галузевої солідарності (кругової поруки) і 

традиційної терпимості лісників до корупції. Всі корупційні схеми базуються 

на використанні посадових повноважень для особистого збагачення за рахунок 

держави, що приносить неймовірні нелегальні прибутки та шалені збитки для 

держави  

За даними електронного журналу 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% [84]. Україна постачає в держави ЄС незаконну 

деревину, яку використовують великі компанії, такі як Ikea и H&M. Закупівлі 

ЄС різко зросли, досягнувши 1 млрд. євро у 2017 році. Британські дослідники 

стверджують, що мають докази про корупційну складову під час заготівлі 

щонайменше 40% цього лісу 

Шляхами запобігання і протидії корупції у лісовій галузі є:  

1. Створення системи стратегічних документів з розвитку галузі. Україні 

потрібна законодавчо закріплена Лісова політика та Стратегія розвитку лісової 

галузі, в яких повинно бути визначено стратегічні цілі розвитку лісової галузі, 

економічні, екологічні й соціальні пріоритети в досягненні цих цілей, 
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інструменти та механізми державного регулювання і запобігання і боротьби з 

корупцією. Розроблена Державним лісним агентством Стратегія реформування 

лісового господарства України на період до 2022 року [70], в якій корупцію 

визнано причиною проблем в лісовому господарстві, а однією з цілей – 

необхідність запровадження дієвих механізмів ліквідації діючих корупційних 

схем та запобігання виникненню нових, відправлена на доопрацювання.  

2. Розмежування функції регулювання, нагляду і контролю за здійсненням 

господарської діяльності серед органів державної влади. На сьогоднішній день 

дані функції зосереджені в одному державному органі, а саме в Державному 

лісному агентстві, що потенційно має корупційну складову. Спираючись на 

рекомендації, що були надані експертною місією ЄС TAIEX [7], головною 

метою якої було вивчення та оцінка запропонованих структурних реформ 

зокрема – реформи системи управління лісовим господарством для 

забезпечення чіткого розмежування функцій між суб’єктами лісового 

господарства в Україні, зазначимо, що для формування та реалізації дієвої 

державної політики у сфері використання та відтворення лісових ресурсів 

України необхідно: контрольні функції зосередити в одному органі – 

Державному агентстві лісових ресурсів України; залишити за Державним 

агентством лісових ресурсів України виконання завдань щодо здійснення 

державного управління в галузі ведення лісового і мисливського господарства з 

обов’язковим представництвом в усіх областях України, а також функції 

моніторингу лісів (планування, інвентарізація, ліцензування рубок, моніторинг 

руху деревини і продаж); менеджмент лісів здійснювати підпорядкованою 

Кабінету Міністрів України Компанією, власником якої є держава, яка повинна 

мати Раду Директорів і Наглядову раду, щоб гарантувати її незалежність і 

прозорість.  

3. Зменшення рівня монополізації ринку лісових ресурсів. Відповідно до 

Земельного та Лісового кодексів ліси України можуть перебувати у державній, 

комунальній та приватній власності. Переважна більшість лісів перебуває у 

державній власності. У процесі розмежування земель до комунальної власності 
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можуть бути віднесені близько 1,3 млн га (13%) земельних ділянок 

лісогосподарського призначення, що знаходяться у постійному користуванні 

комунальних підприємств, підпорядкованих органам місцевого 

самоврядування. Частка лісів приватної власності складає менше 0,1% 

загальної площі лісових земель [34].  

4. Здійснення інвентаризації лісових ресурсів та забезпечення доступ до 

інформації про лісові ресурси та управління ними. Досі в Україні не проведено 

належної інвентаризації лісових ресурсів. Останній облік лісів проводився в 

2011 році, повний облік всіх лісів України проводився ще у 1996 році. 

Незважаючи на запровадження електронних сервісів та реєстрів права власності 

(Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Публічної 

кадастрової карти України тощо), їх наповненість незадовільна, а доступ до 

Лісового кодексу до недавнього часу було обмежено. В Україні ведення 

Лісового кадастру регламентується Лісовим кодексом України [11]. Ведення 

кадастру покладено на Державне агентство лісових ресурсів України. Метою 

ведення даного кадастру відповідно до ст. 49, 50 Лісового кодексу України є: 

 1) ефективна організація охорони і захисту лісів, раціонального 

використання лісового фонду України, відтворення лісів, здійснення 

систематичного контролю за якісними і кількісними змінами лісів;  

2) забезпечення органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян 

достовірною та об'єктивною інформацією щодо природного, господарського 

стану та правового режиму використання лісового фонду України. Необхідно 

зазначити, що облік лісів є складовою державного лісового кадастру, однак 

законодавство не встановлює строку проведення чергового обліку, відносячи 

його визначення до компетенції Державного агентства лісових ресурсів. Поряд 

з цим, проблемним аспектом є доступ до кадастру, законодавством не 

передбачено, що лісовий кадастр є автоматизованим.  

3. Зниження адміністративного тиску. Для спрощення митних процедур 

при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та експортно-імпортних 
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операцій, процедур ліцензування, видачі інших дозвільних документів 

необхідно впровадження механізму так званого «єдиного вікна» на кордоні та у 

Центрах надання адміністративних послуг.  

4. Удосконалення нормативно-правового забезпечення регулювання ринку 

деревини. Аналітики Офісу ефективного регулювання провели аналіз 

проблематики лісової галузі і презентували його у Зеленій книзі «Регулювання 

ринку деревини». За даними цього дослідження 50% актів, що регулюють 

ринок деревини, провокують високі корупційні ризики через неактуальність. А 

6 із 44 актів є відверто незаконними. Відтак, нинішнє правове поле не здатне 

забезпечити облік лісів та їх використання, безсиле перед незаконними 

рубками, не забезпечує ефективних механізмів охорони лісу та прозорої 

реалізації деревини [26]. 

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 бюджету, 13,3 млн. 

грн. коштів спеціального фонду та 7,7 млн. грн. – підприємствам галузі 

виділено асигнувань з місцевих бюджетів 

Також особливу роль в розвитку лісового господарства відіграють 

інновації. Їх вплив на діяльність  

Основними сферами застосування інноваційних технологій в лісове 

господарство України є: 

− Інновації  моніторингу  та  контролю  лісовими ресурсами; 

− Інновації,  пов’язані  із  захистом  та  збереженням лісу; 

− Інновації, що стосуються експлуатації лісів. 

Щодо перших двох груп вагомих нововведень, яких потребує сучасне 

лісове господарство України, інноваційним інструментом, що користується 

популярністю у всьому світі, а також зайняв свою частку на українському 

ринку технологій, є безпілотні літальні апарати (БЛА), або інакше – дрони. За 

прогнозами Міжнародної асоціації безпілотних систем (AUVSI), вони можуть 



38 
 
бути економічно та екологічно доцільними саме в аграрному секторі, зокрема в 

лісовому господарстві. На ярмарку Elmia Wood в 2017 році зацікавленість 

дронами була на високому рівні, зокрема приватними лісівниками та 

державними лісовими господарствами України, які наприкінці року уже 

користуються безпілотниками на своїх територіях. Основними напрямами 

лісового  

господарства, у яких можна застосовувати дрони є:  

− Візуальний моніторинг; 

− Патрулювання лісів; 

− Боротьба з лісовими шкідниками; 

− Лісонасіннєва справa; 

− Мультиспектральна зйомка; 

− Картографування [8] 

.В даних сферах дрон, як такий  –  це лише платформа, що призначена для 

встановлення відповідного обладнання (камер різного призначення, датчиків, 

сенсорів, ємкостей з добривами чи насінням) із заданими параметрами та 

програмним  

забезпеченням, які в сукупності визначають цільове його призначення. 

Подвійну роль відіграє саме програмне забезпечення, яке повинне включати 

новітні розробки поліфункціональності дрона, його можливості виконувати 

певну частину людської роботи (наприклад посів лісів), а також обробку 

фотоматеріалу та його опрацювання і надання фахівцям уже готових 

результатів для подальшого аналізу і прийняття рішень. 

Якщо розглядати більш детально кожен із напрямів застосування дронів у 

лісовому господарстві, моніторинг і патруль лісів охоплюють такі основні 

функції: 

− візуальне спостереження в реальному часі за ділянками або масивами 

лісу або перегляд минулих зображень для порівняння та аналізу; 

− фото- та відеофіксація певних ділянок лісових масивів і лісосмуг; 

− спостереження за продуктивністю та результатом  
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виконаних лісозаготівельних робіт (планові чи санітарні вирубки); 

− охорона лісів від несанкціонованих дій; 

− своєчасне виявлення пожеж чи інших пошкоджень, а також їх 

попередження чи миттєва реакція[8] 

Згідно зі статистичними даними організації Глобального моніторингу 

лісів, за останні 15 років Україна втратила майже 500 тис. га лісу. З 2015 року, 

коли у країні був введений мораторій на експорт лісової сировини, показники 

вирубки лісів масово збільшилися. За оцінками відповідних фахівців протягом 

2017 року в Україні було вирубано 16,4 млн. кубометрів деревини, з них 8-9 

млн. кубометрів легально. У 2018 році ситуація не змінилась і кількість 

несанкціонованих рубок продовжує зростати [9,10].   

За допомогою дронів лісові господарства, контролюючі органи, 

громадськість, активісти та журналісти зможуть бачити де і як відбувається 

вирубка, що дасть змогу встановити, законна вона чи ні.У світовому лісовому 

господарстві більш важливого значення набуває використання дронів саме для 

патрулювання лісів, зокрема в періоди  

високої пожежної небезпеки. Досвід іноземних країн (Польща, Швеція, 

Фінляндія, Данія, США, Канада) свідчить, що вартість такого патрулювання на 

практиці у п’ять і більше разів нижча у порівнянні із використанням 

традиційних гелікоптерів або  

легкомоторних літаків, тобто, уможливлюється скорочення витрат 

підприємства та підвищення його фінансових результатів. Використання дронів 

повинно орієнтуватись на рівні обласних управлінь, лісових господарств або їх 

групи, що межують, де встановиться висока пожежна небезпека [40]. 

Крім того, дрони можуть також виконувати лісопатологічний моніторинг. 

За зміною певних параметрів та видимих ознак оператор може визначити 

ділянки лісу з пошкодженнями хвоє- та листогризучими шкідниками, 

буреломами, вiтровалами, сухими деревами, сніголaмами, захаращеними 

лісами. 
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В свою чергу вони можуть використовуватись для розпилення добрив, та 

органічних сполук  

для запобігання шкідників та деревних хвороб, а також для посадки дерев. 

Все це зможе підвищити продуктивність і якість виконаної роботи, а в 

подальшому і рівень ефективності діяльності лісового господарства [76,48].  

Враховуючи досвід зарубіжних країн (США, Канада), спеціально оснащені 

дрони можна використовувати для посадки лісів. 

Їх прототипи здатні шукати відповідне місце для засіву, виявляти 

підходящу місцевість і повертатись із насінням на борту. Розробники 

заявляють, що такі дрони можуть садити насіння в кілька разів швидше людей. 

Один безпілотник може засіяти насінням 10 квадратних кілометрів лісу майже 

за три години. Людина, в свою чергу, витрачає цілу добу на таку роботу. Нова 

технологія посіву дає можливість знизити вартість на посадку культур  на 85 %. 

Враховуючи те, що українські лісові господарства стикаються із нестачою та 

плинністю кадрів, дрони можуть частково замінити людську роботу і 

працювати майже цілодобово [74]. 

Вважається також, що сьогодні дрони найкраще підходять для 

інвентаризації лісу, оскільки розвиток технологій дозволяє обладнати дрони 

пристроями, радіолокації, термічні камери, системи оцінки лісового ґрунту без 

урахування деревних коронок. Якщо говорити про картографію та 

мультиспектральну зйомку за допомогою дронів, то необхідно виділити низку 

можливостей та переваг. Таку інформацію, як орто-фотоплан масиву лісу, 

електронні карти ділянок та місцевості підприємство отримає змогу отримати 

швидко, якісно, точно і достовірно, що і є запорукою ефективності його 

функціонування. За допомогою мультиспектральної зйомки дозволяється 

виявити стресові зони дерев, визначити рівень сухості, оцінити наслідки пожеж, 

спостерігати за параметрами розвитку молодих насаджень й отримувати 

індексні карти. Використовуючи масив отриманих статистичних даних за 

різний час, стає можливим створення економіко-екологічних довгострокових 

прогнозів [74,76]. 
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Перевагою аерофотозйомки є також те, що вона являється більш 

деталізованою, ніж космічний знімок чи знімок із гелікоптера. Крім того, дрони 

дозволяють вести зйомку навіть в хмарну погоду, чого не можна сказати про 

авіацію та супутники. 

Враховуючи те, що знімки отримуються в самому польоті, їх можна 

скорегувати навіть в реальному часі. Результати аерофотозйомки дозволяють 

ставити лісові ділянки на кадастровий облік та [40]. Активне залучення дронів у 

різні сфери діяльності привело до внесення Державною авіаційною службою 

України певних корективів у діюче законодавство.Правила та обмеження, які 

вступили в дію 1 червня 2018 року значно обмежили використання повітряного 

простору та порядок застосування дронів у фотозйомці [45; 8]. Вони суттєво 

відрізняються від правил, яких дотримуються у європейських країнах, а саме 

своїм лімітуванням щодо ваги, об’єму дронів, висоти та відстані їх польоту. Це 

створює значні перешкоди у роботі з ними, адже дотримуватись без порушень 

усіх зазначених умов дуже складно. Нові правила мають великі корупційні 

ризики, а їх невиконання тягне за собою покарання – штраф, а в окремих 

випадках позбавлення волі. Їх обіцяють допрацювати й змінити, тому на даний 

час використання дронів лісогосподарськими підприємствами дещо 

ускладнюється. Не менш важливим напрямком залучення інноваційних 

технологій у лісовому господарстві України є сфера експлуатації та переробки 

деревини. Адже ефективність їх функціонування безпосередньо залежить від 

прагнення індустрії лісопромислового комплексу до задоволення зростаючих 

потреб суспільства в деревообробній галузі, одночасно зменшуючи вплив їх 

діяльності на природну екосистему. У сучасних робочих лісах із кожної 

одиниці збірного лісу зарубіжні підприємства отримують майже вдвічі більше 

деревини, ніж цього досягалося наприкінці ХХ століття у процесі заготівлі та 

переробки [11]. Найбільш відомими новітніми технологічними підходами у 

деревообробній галузі, які застосовують лісові господарства багатьох 

провідних країн для підвищення рівня ефективності їх господарювання є: 
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1.Біотехнологія виробництва – підвищує продуктивність ліквідних лісів за 

допомогою генетики дерев. Вирощування дерев з однорідними деревами та 

високоякісними властивостями волокон допомагає зменшити затрати енергії 

під час збору та обробки. За її допомогою відбувається ефективніший розвиток 

дерева, яке стає більш стійким до хвороб, комах та лісових гербіцидів. 

2. Механізовані системи заготівлі, а саме системи виміру висоти 

деревостану, довжини та системи різання довжини, що проводяться за 

допомогою спеціалізованих машин (харвестерів та форвардерів), пропонують 

безліч соціальних та економічних переваг для процесу заготівлі деревини 

(швидкість, зниження виробничих витрат, підвищення безпеки лісових 

працівників, мінімізація впливу на ущільнення грунту). 

3.Геоінформаційні системи  –  комп’ютерні інструменти, що складають та 

аналізують географію сухопутної маси. Координуючи дані, зібрані вручну на 

землі або через дистанційне зондування і використовуючи аерофотозйомку з 

дрону, супутникові знімки, лазерну альтиметрію та радари, лісогосподарські 

виробники можуть легко відстежувати та моделювати ліквідний ліс. 

Уможливлюється здійснення економіко-екологічного прогнозування діяльності 

підприємства, аналізу лісових меж та маршрут лісових доріг, оцінки загальних 

тенденції розвитку. 

4.Лазерні  дальноміри – портативні лазери, які використовують лісники, 

збираючи дані щодо розміщення дерев, адже вимірювання відстані між ними 

має дуже важливе значення при розрахунку відповідних показників, оцінці 

ділових лісів, а також їх розвитку. 

5.Технологія Sawmill – лісопильна система керування сканерами та 

автоматизованими процесами обробки, що оснащена датчиками та лазерами, за 

допомогою яких можна визначити як оптимізувати процес виробництва за 

рахунок скорочення первинної розбивки дерева, а наявність камери дозволяє 

отримати найточніші результати. Це дає змогу лісовим господарствам 

покращити свої фінансові результати. [16] 
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Для покращення ситуації в лісовій галузі необхідно підвищити 

ефективність відтворення лісів і зокрема захисних смуг уздовж транспортних 

шляхів не тільки для посилення їх захисних функцій, але й отримання 

повноцінної кондиційної деревини, забезпечити заліснення всіх малопридатних 

для сільськогосподарського виробництва земель. Підвищення лісистості 

території що в перспективі допоможе забезпечити лісопромисловий комплекс 

місцевими сировинними ресурсами, поліпшити кліматичні умови та їх 

позитивний вплив на продуктивність сільського господарства, а також 

збільшити рекреаційний потенціал лісів та його вплив на економіку регіону та 

здоров’я населення. [10]. 

Основні пріоритети розвитку лісової галузі це: підвищення рівня 

використання продуктивності лісових земель; досягнення оптимальної 

структури виробництва деревних ресурсів; розвиток вітчизняного 

машинобудування для лісових галузей; підвищення продуктивності 

функціонуючих деревостанів; підвищення конкурентоспроможності видів 

продукції лісової галузі; посилення регулюючої ролі держави у реалізації 

структурних змін галузі.  

Для економічної оцінки рівня та якості структурних перетворень 

пропонується використати ряд специфічних критеріїв, а саме: оптимальність 

забезпечення регенерації лісом компонентів навколишнього середовища; рівень 

задоволення попиту на лісоматеріали за рахунок власного виробництва; частка 

обсягу деревини (у готовій продукції) в загальному обсязі її переробки; 

виробництво прогресивних видів продукції із заготовленої деревини. [36]. У 

зв'язку з введенням в Україні мораторію на експорт круглого лісу, лісгоспи 

збільшують об'єми переробки деревини, для споживачів внутрішнього ринку 

деревини. Офіційні дані дії мораторію, і проведені дослідження зокрема, 

показують що деревообробна і меблева промисловість зростають на 15-16%. 

Експорт лісоматеріалів зріс на 11%. Втричі зросло ввезення деревообробного 

обладнання. Це свідчить про індикатор створення робочих місць, про 

надходження податків, про розвиток промисловості. [38,57] 
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Ліси в усіх регіонах України страждають від несанкціонованих випадків 

вирубування дерев. За інформацією Державного агентства лісових ресурсів 

України лише в 2017 році було скоєно 7045 випадків незаконних рубок, 

загальний обсяг яких складає 26 тисяч кубічних метрів. Сума нарахованої 

шкоди, заподіяної лісу, склала 157,5 млн. грн., з яких відшкодовано лише 7,6 

млн. грн., що становить 5 %. від загальної суми шкоди. Разом з тим, в 2018 році 

у природних екосистемах було зафіксовано зменшення кількості пожеж на 23,3 

% (2018 рік – 21 тис. 152 пожежі, 2017 рік - 27 тис. 587 пожеж), а площі, 

пройденої вогнем на 42,6 % (2018 рік – 14 тис. 673 га, 2017 рік – 25 тис. 577 га). 

Найбільша їх кількість виникла у Дніпропетровській – 3 тис. 210 пожеж (2 тис. 

319 га), Запорізькій – 2 тис. 642 пожежі (1 тис. 24 га), Одеській – 2 тис. 331 

пожежа (1 тис. 254 га.), Київській – 2 тис. 285 пожеж (1 тис. га) та Харківській 2 

тис. 77 пожеж (614 га) областях. У лісовому фонді держави – 1 тис. 258 пожеж 

порівнюючи з 2017 роком – 2362 пожежі, можна зробити висновок про 

зменшення на 47 % динаміку винекнення пожеж, на площі 1 323 га (2017 рік – 5 

тис. 472 га, зменшення у 4,1 рази). Найбільша кількість лісових пожеж виникла 

у Херсонській (247 пожеж, 771 га), Луганській (204 пожежі, 151 га) та 

Дніпропетровській (185 пожеж, 81 га) областях.[21] 

Це спричиняє необхідність вдосконалення державного впливу на ведення 

лісового господарства. В даному випадку може бути корисним досвід інших 

держав. Словаччина є країною, в якій певні критерії співпадають з 

українськими: кліматичні й ґрунтово-гідрологічні умови, склад лісових 

насаджень, і не настільки економічно вирізняється, як інші європейські країни. 

Тому досвід управління лісовим господарством цієї країни може бути корисним 

для поліпшення лісового господарства в Україні, оскільки однією з основних 

умов ефективної реформи є аналіз досвіду більш розвинених країн в сфері 

ведення та управління лісовим господарством. 
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2.2. Особливості реалізації державного управління екологічною 

складовою  лісового господарства України 

 

Forest Governanze 

Засоби досягнення цілей державного лісоуправління, передбачені чинним 

Лісовим кодексом загалом співпадають з визначеними професором М. 

Орловим. Згідно кодексу, державне регулювання та управління у сфері лісових 

відносин здійснюється шляхом: 

1) формування та визначення основних напрямів державної політики у 

сфері лісових відносин; 

 

2) визначення законом повноважень органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування; 

3) 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. 

Формування основних напрямів державної політики реалізується 

шляхом підготовки програмних документів, - наприклад, Єдиної комплексної 

стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-

2020 роки [40], - тому дослідження  сконцентроване на аналізі стану 

реалізації органами виконавчої влади покладених на них повноважень. Це 

дозволить визначити комплекс необхідних управлінських заходів, та можливі 

шляхи організаційних змін в системі державного управління лісами. 

27 липня 1992 року Постановою Кабінету Міністрів України «Питання 

Міністерства лісового господарства України» було затверджене Положення 

про Міністерство лісового господарства України [11, 29]. Постанова також 

зобов’язала Міністерство лісового господарства України створити у 

Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях управління 

лісового господарства для здійснення функцій державного управління в галузі 
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охорони, захисту, використання і відтворення лісів. На обласні управління 

лісового господарства були покладені повноваження проведення контролю 

здійснення об'єднаннями "Закарпатліс", "Прикарпатліс" і "Чернівціліс" 

(спеціалізованими лісовими підприємствами у Закарпатській, Івано-

Франківській та Чернівецькій областях) заходів щодо ведення лісового і 

мисливського господарства в наданих їм у користування лісах [29, 30]. 

Статус центрального органу виконавчої влади з питань лісового 

господарства був переглянутий Указом Президента «Про утворення 

Державного комітету лісового господарства України» від 29 липня 1997 року 

[18]. В умовах реформування економіки України, ліквідація міністерства та 

утворення державного комітету повинні були забезпечити «вдосконалення 

структури управління лісовим господарством та підвищити ефективність його 

функціонування». Зміна статусу центрального органу управління лісами не 

супроводжувалася змінами повноважень, визначених Лісовим кодексом 1994 

року. Державний комітет лісового господарства надалі підпорядковувався 

безпосередньо Кабінетові Міністрів України. Зміною правового становища 

ЦОВВ з питань лісового господарства було підкреслено, що орган більше не 

відповідав міністерському рівню впливу на економіку та політику держави. 

Утворення Державного комітету лісового господарства можна також 

розглядати як крок з підготовки до впровадження адміністративної реформи 

в Україні. Розроблена в 1998 році Концепція адміністративної реформи, 

визначала, що державні комітети - це центральні органи виконавчої влади 

(ЦОВВ), які, безпосередньо не формуючи урядову політику, покликані 

сприяти міністерствам та уряду в цілому в реалізації цієї політики шляхом 

виконання функцій державного управління, як правило, міжгалузевого чи 

міжсекторного характеру [19, 39]. 

В грудні 2010 року, з метою чергової «оптимізації системи центральних 

органів виконавчої влади, усунення дублювання їх повноважень, забезпечення 

скорочення чисельності управлінського апарату та витрат на його утримання, 

підвищення ефективності державного управління» Указом Президента 
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України утворено Державне агентство лісових ресурсів України, 

реорганізувавши Державний комітет лісового господарства України [20]. Нова 

схема організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади 

передбачала, що діяльність Державного агентства лісових ресурсів України, як 

центрального органу виконавчої влади, спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та 

продовольства України. Друга реорганізація змінила підпорядкування ЦОВВ з 

питань лісового господарства, але не вплинула на перелік передбачених 

Лісовим кодексом повноважень, що логічно, оскільки і комітет і агентство є 

органами однакого рівня. Проте зміна назви   ЦОВВ   звужувала   акцент   

діяльності   з   державного   керівництва   в   галузі лісового господарства до 

управлінської діяльності щодо регулювання використання лісових ресурсів. 

Перестороги, що «ресурсна» назва впливатиме на напрямки подальшої зміни 

повноважень та політичну долю ЦОВВ, поволі знайшли підтвердження. 

У вересні 2014 року Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

оптимізацію центральних органів виконавчої влади» засвідчила позицію уряду 

в тому, що реалізацію державної політики в галузі лісового господарства має  

здійснювати  окремий  центральний  орган  виконавчої  влади [33]. При цьому 

проект зазначеної постанови передбачав утворення  Державного агентства з 

управління природними ресурсами шляхом злиття агентств земельних, 

лісових, водних ресурсів та рибного господарства. Умовами, що вплинули на 

збереження окремого ЦОВВ з питань лісового господарства були, зокрема, 

законодавче віднесення державних лісогосподарських підприємств до переліку 

підприємств, що не підлягають приватизації [8], та, відповідно, зосередження 

земель лісогосподарського призначення у державній власності та під 

державним управлінням та контролем. 

Загальна тенденція останнього часу щодо формування системи 

повноважень з державного управління лісами - це пошук раціональної моделі 

їх розподілу між різними центральними органами виконавчої влади (табл. 4). В 

результаті змін до Лісового кодексу, здійснення державного управління, 
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регулювання у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 

покладено на Міністерство екології та природних ресурсів, - як складову 

частину заходів з охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів [6]. 

Навіть формальне виключення з повноважень ЦОВВ, що реалізує державну 

політику, здійснення державного управління у галузі ведення лісового 

господарства, свідчить про непрацездатність сформованої системи управління. 

Міністерство аграрної політики та продовольства як центральний орган, що 

повинен забезпечувати формування державної політики у сфері лісового 

господарства, цю функцію не виконує. 

Дієвий механізм реалізації державної політики Державним агентством 

лісових ресурсів не може бути побудований виключно на організації ведення 

лісового господарства, як це передбачено зараз Лісовим кодексом, якщо не 

базуватиметься на здійсненні функцій державного управління. З цього 

приводу ще М. Орлов зазначав: «При наявності гарного лісоуправління 

удосконалення інших галузей лісового господарства забезпечене і відбувається 

автоматично; при поганому лісоуправлінні самі прекрасні лісовпорядні плани, 

найкращі лісові школи та досвідні станції не зможуть бути корисними, так як 

застосування і використання їх буде відбуватися неналежним шляхом». 

В підсумку, запропонована шляхом змін до Лісового кодексу модель 

розподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади, так і 

не стала повністю дієвою. Разом з тим, Державне агентство лісових ресурсів 

виконує функції та завдання, що залишилися майже незмінними, незважаючи 

на зміни статусу ЦОВВ та укладання нових положень про діяльність, і саме 

це значною мірою забезпечує умовну стабільність реалізації функцій 

управління державними лісами. 

Теорія системного аналізу, що зокрема застосовується для оцінки 

результатів діяльності органів виконавчої влади, стверджує, що 

інституціолізованим системам властиве прагнення до самозбереження і, 

відповідно, опір радикальним змінам. Проте, суспільно-політичні процеси, що 
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відбуваються в суспільстві і поточний стан економіки держави обумовлюють 

об’єктивну необхідність зміни пріоритетів діяльності органів виконавчої 

влади. Це змушує  удосконалювати структуру органів влади, змінювати їх 

функції, підвищувати ефективність управлінської діяльності [2]. 

Пошук можливостей удосконалення державного управління повинен 

здійснюватися на підставі всебічного та постійного аналізу діяльності органів 

державної влади, який проводиться шляхом функціонального обстеження [3]. 

Реформі системи управління лісовим господарством також мало б передувати 

функціональне обстеження Державного агентства лісових ресурсів. 

Порядок проведення функціонального обстеження органів виконавчої 

влади, затверджений наказом Головного управління Державної служби 

України, встановлює процедуру проведення постійного аналізу відповідності 

завдань і функцій органів виконавчої влади чинному законодавству, а також 

відповідності внутрішньої структури органів виконавчої влади покладеним на 

них завданням і функціям з метою усунення з практики їх діяльності 

внутрішніх суперечностей, дублюючих функцій та функцій, що не належать  

до  сфери  їх повноважень   [36, 37]. 

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 

інших ЦОВВ та комунальними лісгоспами (які не беруть участі в колегіях 

ОУЛМГ; моніторинг їх діяльності з боку ОУЛМГ не здійснюється; форми 
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торгівлі встановлюють самостійно; єдиний управлінський канал - 

лісовпорядкування). 

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, т.з. watchdogs, що б 

здійснювали незалежний моніторинг діяльності міністерств щодо виконання 

функцій з управління лісами (рис. 2.1). 

 

 

  Прозорість в лісовому секторі 

   Децентралізація, передача повноважень, і участь 
громадськості в менеджменті лісів 

Підзвітність посадових осіб лісових зацікавленим сторонам 

   Підзвітність в рамках лісових установ 

Рис. 2.1. Схема групи завдань лісоуправління: Прозорість, 
підзвітність та участь громадськості 
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Скорочення видатків на державне керівництво у сфері лісового 

господарства також піднімає питання оптимізації структури 

Держлісагентства у складі Мінагрополітики 

Держлісагентство та обласні управління  лісового господарства (ОУЛМГ) 
потребують розробки принципів управління без господарської функції (зміна 
керівництва агентства пов'язана з ризиками зміни ключових завдань діяльності 
підприємств через відсутність лісової політики; потреба розроби принципів 
управління без здійснення господарської функції; нестача бюджетного 
фінансування без механізму внутрішнього перерозподілу коштів). 

Державні підприємства потребують закінчення процесу оформлення 
правовстановлюючих документів, а їх лісова охорона уточнення статусу 
правоохоронних органів (державна лісова охорона має статус правоохоронних 
органів, включаючи право контролю за додержанням лісового законодавства в 
лісах інших лісокористувачів (конфлікт інтересів); потребує удосконалення 
механізм укладання угод на проведення лісогосподарських заходів; 
використання ділянок лісового фонду на території населених пунктів; надання 
лісів в довгострокове тимчасове користування (правовстановлюючі документи 
на землю не отримані, а розпорядження лісами вже здійснюється)). 

Місцеві громади можуть вимагати виділення частки у спільній власності 
на комунальні ліси згідно законодавства. Держлісагентство та ОУЛМ мають 
конфлікт інтересів щодо здійснення контролю та оцінки господарської 
діяльності (відсутність аналізу ефективності нагляду за дотриманням лісового 
законодавства; примат відомчих інтересів; нерегулярність лісових обліків, 
нестача професійних кадрів  у  «нелісових  регіонах»;  недовиконання  планів  
рубок  догляду,  концентрація  лісосік, «ненормовані» обсяги санітарних 
рубок, самостійне визначення податкової бази (рис. 2.2)  

Попри це Держлісагентство та ОУЛМ зберігають достатній регулярний 
вплив  на підпорядковані підприємства (практика застосування «порогових» 
оцінок для розмірів незаконних рубок, площі пожеж тощо; маніпулювання 
цінами на аукціонах без формули початкової ціни; дисбаланс поставок 
деревини на експорт та внутрішній ринок). При цьому відсутня 
адміністративна взаємодія з підприємствами інших ЦОВВ та комунальними 
лісгоспами. 
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Загальна стабільність лісових установ 

Управління конфліктами над лісовими ресурсами 

Рис. 2.2. Схема групи завдань лісоуправління 2: Стабільність лісових 
установ 

 

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 
«відомчі»   правила   (щодо   аукціонів,   електронного   обліку,   відводу   та   
таксації   лісосік, лісовпорядкування). Щоб запровадити ці правила на рівні 
держави, - в агентства не вистачає повноважень. 

Наслідки такої інерції досить суттєві. Як свідчить реєстр судових рішень, 
суди послідовно дотримуються позиції щодо стягнення штрафів з державних 
підприємств та посадових осіб лісової охорони (правоохоронного органу) за 
невиявлені незаконні рубки (керуючись помилковими нормами законодавства). 
Причому часто за позовами екологічної інспекції, яка до правоохоронних 
органів не відноситься. 

Як наслідок, лісогосподарські підприємства не завжди зацікавлені у 
виявленні реального стану справ з незаконними рубками (через потенційну 
загрозу штрафів, провадження кримінальних та адміністративних справ). 
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На рівні територіальних громад - соціальний діалог також потребує 
нормативної бази  (виділення соціально значимих ділянок потребує зміни 
нормативних актів; немає державного лісового кадастру). 

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. 

 

 

Якість національного лісового 
законодавства Якість реалізації 
цивільного права 

Якість судових рішень щодо лісів 

Майнові права визнаються, шануються і дотримуються 

Рис. 2.3. Схема групи завдань лісоуправління 4: Узгодженість лісового 

законодавства та дотримання закону 

 



54 
 

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. 

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. 

Через відсутність реальних повноважень, але реальне збільшення 

тяжкості покарань, посадові особи лісогосподарських підприємств 

зацікавлені у знятті з державної лісової охорона статусу правоохоронних 

органів. 

 

2.3. Аналіз зарубіжного досвіду державного управління в галузі  

лісового господарства 

 

Щодо пошуку аргументів збереження статусу ЦОВВ, доцільно звернутися 

до вивчення досвіду реформування лісових організацій країн Східної Європи. 

Подібне дослідження виконане  групою PROFOR в 2005 році. 

Про різноманіття організаційних підходів щодо визначення органів, які 

надають «лісові» послуги, свідчить порівняльна таблиця країн з перехідною 

економікою та країн Організації з економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР). Аналіз таблиці дозволив авторам дослідження зробити ряд висновків 

про реформи організаційних структур лісових організацій: 

− Досі проведено дуже мало емпіричних досліджень, які показують, що 

організаційні структури, самі-по-собі, є ключовими елементами процесу 

реформи. Навпаки, все більше стає очевидним, що функціональна форма 

лісових організацій не має значення. Дуже різні моделі можуть бути 
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успішними, і дуже різні моделі можуть бути невдалими. 

− Немає змістовної моделі «гарної» лісової організації, чи моделі 

фінансування лісової організації, ні серед країн з перехідною економікою, ні 

серед країн Організації економічного співробітництва та розвитку [6]. 

− Найбільш складним аспектом організаційного переходу є питання як 

трансформувати фінансово замкнуті лісові організацій від централізованих 

планових інституцій із сильними регуляторними функціями в організації, 

фундаментальна роль яких полягатиме в наданні послуг, в умовах коли 

публічні видатки на них мають видаватися в умовах все зростаючого 

скорочення джерел фінансування. 

Загальноприйнято, що публічні функцій, пов’язані з охороною лісів та 

лісовим менеджментом повинні фінансуватися за рахунок бюджетних 

видатків. Чи повинні ці фінансові потоки бути пов’язані з тими, що 

збираються з державних лісогосподарських підприємств залишається 

відкритим питанням. 

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 основне 

завдання органів управління лісовим господарством – складання середньо- та 

довгострокових планів використання і відтворення лісів за участю місцевого 

населення [12,76]. 
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Управління федеральними лісами в США здійснюється через систему 

органів федеральної виконавчої влади, що підпорядковані президентові США. 

Управління лісовим господарством здійснюється за чотирирівневою системою. 

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.  

На третьому рівні управління створено 156 лісових районів, що 

здійснюють основну організаційну роботу з управління федеральними 

лісовими господарствами. [60, с. 22].  

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 

законодавчо заборонено займатися будь-якою 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. [76, с. 73]. 

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. [61, c. 14].  
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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 через корпорацію “Ліси державні”. У Польщі план ведення 

лісового господарства складається на 10 років. Складанням плану займаються 

спеціалісти корпорації “Ліси державні”. [60,61,62,65].  

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 такій країні як Польща 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 затверджується Міністром навколишнього 

природного середовища та природних ресурсів і лісівництва [60,61,62,65]. 

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 
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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 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. 

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. 

У країнах з неоднорідними географічними  та  екологічними  умовами  поділ 

лісових територій відбувається не за адміністративно-територіальною 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, по-перше, дає змогу визначити 

довго- та короткострокові цілі розвитку галузі, по-друге, 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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Словаччина, яка межує з Україною на Заході, також відноситься до 

лісозабезпечених країн Європи – рівень лісистості становить близько 40,8% [41]. 

Особливістю системи державного управління у сфері ЛК Словаччини є відсутн 

ість спеціалізованого міністерства. Питаннями лісового господарства займається 

Міністерство землеробства, у структурі якого виділена Секція лісового 

господарства, у підпорядкуванні якої перебувають 8 крайових (регіональних) 

лісових управлінь, котрим, у свою чергу, підпорядковано 48 обласних лісових 

управлінь. У державних лісах працює єдина управляюча організація – „Ліси 

Словацької республіки”, генеральна дирекція якої має 4 управління, що 

відповідають за такі напрямки діяльності, як технічний розвиток (в тому числі 

ведення лісового господарства), торгівля, економіка і фінанси, організація 

виробництва. До складу „Лісів Словацької республіки” входять 26 лісових 

підприємств, підприємство, яке займається насінництвом, і підприємство по 

технічному обслуговуванню лісогосподарської техніки. Отже, аналіз системи 

управління лісовим господарством у Словаччині свідчить про нерозділеність 

господарських, управлінських і контрольних функцій, які зосереджені у лісових 

управліннях різних рівнів. Серед позитивних моментів можна відмітити 

забезпечення самоокупності та прибутковості роботи державної лісової компанії 

„Ліси Словацької республіки”, а також створення ефективної системи 

фінансування лісового сектору через спеціальний Державний фонд покращення 

ведення лісового господарства [66]. До лісозабезпечених європейських країн та 

найближчих сусідів України можна також віднести Чеську Республіку. 

Центральним органом державного управління лісовим сектором Чеської 

Республіки є Міністерство сільського господарства. До його складу входять 

чотири департаменти, які безпосередньо займаються лісовим господарством: - 

Департамент розвитку лісового сектору; - Департамент лісової політики; - 

Департамент лісового планування; - Департамент лісового господарства і 

полювання. Лісовий сектор міністерства сільського господарства має 14 

регіональних і 78 районних представництв. Останнім часом в Чехії намітилася 

тенденція передачі більшої частини повноважень з республіканського на 
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регіональний рівень. Держава володіє 63% лісів, з яких 54,3% знаходиться в 

управлінні державної лісової компанії „Ліси Чеської Республіки”. Її засновником 

було міністерство сільського господарства. Безпосереднім веденням лісового 

господарства зайнято 90 лісових підрозділів (5 лісових підприємств і 85 лісових 

округів). Лісові підприємства виконують всі лісові операції самостійно, завдяки 

чому штаб-квартира компанії може репрезентативно оцінити вартість і 

доцільність їх проведення. У лісах Чеської Республіки працює також державне 

підприємство, якому підпорядковані ліси оборонного призначення. Асоціація 

муніципальних і приватних власників Чеської Республіки об’єднує понад 700 

недержавних власників лісу (комуни, муніципалітети, близько 90% крупних 

приватних власників, лісові кооперативи), які володіють близько 10% лісових 

земель. Лісові підприємства, що представляють інтереси муніципалітетів і 

працюють у лісах навколо міст, створені у формі акціонерних товариств, усі акції 

яких належать відповідному місту [66] 

Найбільшим лісоресурсним потенціалом серед країн Європи відзначаються 

такі скандинавські країни як Швеція і Фінляндія. Структура власності на ліси 

також схожа в цих країнах – велика частина лісів належить приватним власникам, 

що природно відображається на якості ведення лісового господарства. У 

Фінляндії керівництво реалізацією політики сталого і невиснажливого 

використання відновлюваних природних ресурсів здійснюється Міністерством 

сільського і лісового господарства. Міністерству підпорядковані 13 регіональних 

лісових центрів, на які покладені функції сприяння розвитку лісового 

господарства і контролю за дотриманням лісового законодавства в межах 

відповідної території. Крім того, функціонує Центр розвитку лісового 

господарства „Таріо”, який підтримує взаємодію лісових центрів по усій країні та 

здійснює експертну підтримку. В підпорядкуванні міністерства перебуває також 

Лісова служба – державна структура, що займається утриманням земель і водойм 

державної форми власності. Основними функціями Лісової служби є ведення 

лісового господарства на основі екологічності й інтересів користувачів і 

споживачів, а також природоохоронна діяльність. Важливою ланкою у системі 
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управління є також Науково-дослідний інститут лісу, який займається науково-

дослідними роботами в цілях підтримки і розвитку сталого лісокористування. 

Дана система визначає правила поведінки та контролює діяльність не лише 

державних та корпоративних, а й приватних власників лісу, які з метою 

відстоювання власних інтересів створили близько 150 лісогосподарських 

об’єднань [45]. 

У Фінляндії діє 170 крупних лісопильних підприємств, які орієнтовані на 

експорт своєї продукції. Крім того, функціонує близько 4000 дрібних лісопильних 

виробництв, які виготовляють пиломатеріали для потреб будівництва. 

Виробництво фанери здійснюється на 16 підприємствах, які виготовляють 

березову фанеру, змішані сорти фанери з ялини і берези, різні види 

облицювальної фанери, а також ребристі і рейкові столярні плити. ДСП 

виготовляються на 4 підприємствах, деревно-волокнисті плити – на 2 

підприємствах [65]. У Швеції приватним власникам та державі належить менша 

частка лісів, ніж у Фінляндії – відповідно 52% та 17%, тоді як компаніям 

належить близько 24%. Національне лісове агентство Швеції виконує лише 

функції контролю та підтримки. Найбільшим власником лісу є державна 

акціонерна компанія Sveaskog, 100% акцій якої належить державі без права їх 

продажу на фондовому ринку. За право користуватися державним майном 

компанія відраховує 50% чистого прибутку, а держава не втручається у її справи, 

якщо рівень рентабельності інвестованого капіталу вищий нормативного – 5%. 

Крім цієї компанії, в Швеції функціонують ще дві невеликі державні лісові 

компанії зі 100% акцій держави. Одна з них – Fastighetsverket – управляє лісовими 

землями, які мають спеціальні умови для випасання північних оленів, а інша – 

знаходиться у підпорядкуванні департаменту оборони. На даний час державна 

акціонерна компанія являє собою конгломерат лісового господарства і 

потужностей по переробці, серед яких переважає лісопильне виробництво. 

Лісопереробні потужності планується виставити на продаж. Серед 7 членів 

правління цієї компанії лише один представляє міністерство промисловості, а 

решта призначаються державою, але не є держслужбовцями. Потужності 
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поглибленої деревообробки, целюлозно-паперові та лісохімічні виробництва 

перебувають у приватній власності. Лісопильний сектор Швеції стабільно 

розвивається. При цьому тенденція укрупнення бізнесу за допомогою злиття і 

поглинання малих підприємств крупними концернами продовжується вже не одне 

десятиріччя й особливо чітко спостерігається в даний час. Така ж тенденція 

спостерігається і в целюлозно-паперовому виробництві – найбільшій галузі ЛК 

[45; 65]. 
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РОЗДІЛ 3 
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА  УКРАЇНИ 

 

3.1. Перспективні напрями удосконалення державного регулювання 

питаннями екологізації галузі лісового господарства України 

 
Завдавання  розвитку лісової 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” [42]. 

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, еколого-економічних умов лісокористування в окремих регіонах; – 

оптимізувати параметри лісистості територій відповідно до їхніх природних і 

соціально-економічних 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 [40] – покласти на 

держлісгоспи та районні державні адміністрації функції контролю та 

координації виконання плану будівництва лісовозних доріг; –– запровадити 

механізм оцінювання рівня прибутковості лісових ресурсів на засадах ренти 

[54]; – активізувати процес сертифікації лісогосподарських послуг і 
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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 

інтегрованої підприємницької структури в найбільш заліснених районах; – 

створити регіональні лісопереробні центри для виробництва лісогосподарської 

продукції [44, с. 29]; Мельник) – 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 [45, с. 19)]; Мельник– відокремити 

лісокористування від лісівництва – стимулювати створення на базі 

держлісгоспів лісових асоціацій і розвиток кооперативного руху щодо 

розширення масштабів агролісомеліорації та створення захисних лісосмуг [45, 

с. 32]; – активізувати участь лісового господарства в торгівлі квотами на викиди 

парникових газів [29, с. 61]; - провести реконструкцію насіннєвих плантацій, 

що існують [53]. 

Аналізуючи ст. 245 КК України, не можна не звернути увагу також на 

відсутність чіткого визначення загальнонебезпечного способу знищення чи 

пошкодження лісових масивів. У цій статті не запропоновані критерії оцінки 

такого способу, а єдиним прикладом його застосування є знищення чи 

пошкодження лісових масивів та насаджень вогнем. За таких обставин 

визначення інших загальнонебезпечних способів може відбутися шляхом 

порівняння їх за силою руйнівної дії з пожежею. 

Не передбачаючи окремих спеціальних кваліфікуючих ознак, ст. 246 КК 

України весь склад відповідного злочину звела до незаконної порубки, яка в 

лісах, що не входять до складу заповідників, територій та об’єктів природного 

заповідного фонду, інших особливо охоронюваних лісів, має характеризуватися 

також заподіянням істотної шкоди. Таке спрощення у визначенні відповідного 

злочину, а отже і санкцій за його скоєння, певним чином нівелює суспільну 

небезпечність незаконної порубки лісу, зменшує ризик понести кримінальне 
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покарання для тих, хто систематич- но займається самовільною порубкою (під 

незаконною порубкою лісу, що вчинювалася систематично, розумілося 

вчинення цих дій три і більше разів, при цьому кожна з них повинна містити 

ознаки кримінально-карного діяння), завдає шкоди лісу. 

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, викорчування 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 істотну шкоду, а також вчинення такий дій на 

територіях та об’єктах природно-заповідного фонду або в інших особливо 

охоронюваних лісах [43]. 

Дослідник Синякевич І. М. вважає, що справі вдосконалення 

лісоохоронного законодавства сприятимуть такі зміни та доповнення до 

кримінал ного кодексу та інших кодифікаційних актів України [76]: 

− доповнити КК України статтею, яка передбачає відповідальність за 

забруднення, пошкодження земель лісового фонду, що спричинило загибель, 

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-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; 
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− 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 тероризм. 

Найбільш поширеним правопорушенням у галузі охорони лісів є незаконні 

(самовільні) рубки. З метою підвищення рівня кримінально-правової 

відповідальності за незаконну порубку лісу, вважаємо за доцільне визнання 

суб’єктом злочину юридичну особу та встановлення відповідальності за 

пошкодження до ступеня припинення росту дерев і чагарників, а також 

необхідність усунення інших суперечностей між кримінально-правовим 

законом та екологічним правом. 

Таким чином, інноваційна модель кримінально-правової охорони лісу 

повинна стати органічною складовою юридичної системи громадянського 

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 

домінантної характеристики; встановлення універсальних правових обмежень 

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. Реалізація їх сприятиме 

подоланню кризових явищ у лісоохоронній сфері. 

На наш погляд, українському законодавцю варто запозичити позитивний 

досвід російських колег і на додаток до адміністративного штрафу 

передбачити у випадку скоєння, встановленого ст. 65 КУпАП такого 

адміністративного правопорушення, як незаконна порубка лісових культур 

(така порубка визнається адміністративним проступком в разі відсутності 
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ознак злочину, передбачених ст. 246 КК України й конфіскацію предмета, 

який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом проступку. Згідно 

зі ст.  29 КУпАП  така конфіскація полягає  в примусовій безоплатній передачі 

відповідного предмета у власність держави за рішенням суду. Ця санкція 

здатна суттєво посилити позитивний стимулюючий вплив адміністративної 

відповідальності на поведінку лісокористувачів, сприяти утриманню суб’єктів 

лісових відносин від незаконних порубок. 

 

3.2. Стратегія  розвитку державної політики в галузі  лісового 
господарства України 

 
Відсутність чіткої державної політики, недосконалість державного 

управління лісовим сектором економіки й недосконалість лісового законо-

давства, його неадекватність умовам переходу до ринкових відносин є 

причинами неефективного ведення лісового господарства, а відтак, 

підтвердженням необхідності вдосконалення державного управління 

розвитком лісового господарства. Усе це й обумовлює актуальність даного 

дослідження. 

Однією із виробничих галузей національної економіки та складовою її 

хіміко-лісового комплексу є лісове господарство - "лісопромисловий комплекс 

країни, що об’єднує виробників і споживачів головної продукції лісівництва - 

деревини" [9, с. 70]; "поєднання лісосировинного та лісовиробничого 

підкомплексів, і лісоресурсна інфраструктура, яке ґрунтується на поєднанні 

рекреаційного і лісозахисного підкомплексів" [11, с. 10]. 

Ураховуючи економічну, соціальну та екологічну значущість лісів, а 

також той факт, що переважна їх більшість допоки перебуває у державній 

власності, особливої нагальності набуває необхідність належного державного 

управління розвитком лісовим господарством. 

Варто відзначити, що нині науковці використовують споріднені терміни, 

що відображають досліджуваний процес. Так, зокрема, Н. Малишева, В. 

Олещенко та ін. під державним управлінням лісами розуміють "організацію 
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ведення лісового господарства, здійсненні контролю за дотриманням лісового 

законодавства, охороні та захисту лісів, використанні лісових ресурсів, що 

включає увесь комплекс дій, спрямований на досягнення цілей лісової 

політики" [6, с. 13]. Е. Дробко, В. Левківський витлумачують "державне 

управління у сфері лісових відносин як вид діяльності держави, суттю якого є 

здійснення управлінського організуючого впливу на цю сферу шляхом 

використання повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування через організацію виконання законів, здійснення 

управлінських функцій з метою комплексного впливу на дану сферу, а також 

забезпечення реалізації державної політики в цій сфері" [5, с. 152]. О. 

Мельниченко наголошує, що "державне управління лісовим господарством - це 

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" [7, с. 27-28]. 

Про необхідність вдосконалення державного управління розвитком 

лісового господарства наочно свідчить й значна кількість допоки не вирішених 

нагальних проблем, які гальмують розвиток цієї галузі, як-от: "протягом 

останніх 25 років відбулася повна дискредитація напрацьованих наукою 

лісівничих норм і правил, а найважливіше - з питань користування головною 

продукцією лісогосподарського виробництва - деревиною на корені; впродовж 

останнього десятиріччя керівники Держлісагентства України не мали освіти 

профільного лісового або суміжного профілю" [2, с. 93]; "чинне законодавство 

країни та підзаконні акти недостатньо враховують регіональні особливості та 

особливості ринкової економіки у лісовому секторі" [10, с. 175]; "недостатньо 

обґрунтоване створення у лісах об’єктів природно - заповідного фонду, 

оскільки врахування лише однієї із багатьох функціональних властивостей лісу 

(природоохоронної) призводить до дисбалансу, за якого створюється 

невідповідність принципам сталого розвитку лісового сектору області" [8, с. 8]; 

"понад 30 % полезахисних лісових смуг, які сприяють збереженню та 
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підвищенню родючості ріллі, не закріплені за землекористувачами" [3]; "низька 

плата за спеціальне використання лісових ресурсів; низький рівень довіри до 

структур влади, нерозвиненість суспільних лісових та екологічних організацій; 

зростання числа і обсягів самовільних рубок, прояви тіньової економіки, 

випадки корупції" [4]; "невідповідність галузевої виробничої структури 

потребам інноваційного розвитку лісоресурсної сфери; зниження притоку 

інвестиційних ресурсів для підтримки, оновлення і розвитку основних 

виробничих засобів; обмеженість внутрішнього та зовнішніх ринків збуту" [1, 

с. 13-14] тощо. 

«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 [71]. 

 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 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 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 використанням технологій, що сприяють збереженню 

біорізноманіття; 
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-розроблення  та  затвердження  критеріїв  та індикаторів 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 економіко-правового механізму для стимулювання 

розширеного відтворення лісових ресурсів [33]. 

Також слід приділиту ообливу увагу показникам Низькій ефективності 

діяльності правоохоронних органів які займаються боротьбою із корупцією в 

прирдничому секторі, 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 пріорітетів розвитку 

гулузі та проведення конструктивних змін.  

«Оcновнi зacaди cтрaтегiї держaвної екологiчної полiтики Укрaїни в 

гaлузi охорони нaвколишнього cередовищa, викориcтaння природних реcурciв 

тa зaбезпечення екологiчної безпеки", зaтвердженi Верховною Рaдою Укрaїни у 

1998 р. Цей документ передбaчaє довгоcтрокову cтрaтегiю розв'язaння 

екологiчних проблем в Укрaїнi нa нaцiонaльному, регiонaльному, мicцевому тa 

об'єктному рiвнях. 

Зaвдaння «Концепцiї нaцiонaльної екологiчної полiтики Укрaїни є 

проведення iнcтитуцiйної реформи держaвної cиcтеми охорони довкiлля тa 

викориcтaння природних реcурciв; упровaдження мехaнiзмiв тa iнcтрументiв 

екологiчної полiтики, реaлiзaцiя прiоритетних нaцiонaльних i держaвних 



71 
 
прогрaм з метою cтворення умов для cтaлого збaлaнcовaного розвитку держaви; 

cтворення держaвної cиcтеми регулювaння екологiчної безпеки як неодмiнної 

cклaдової нaцiонaльної безпеки Укрaїни. 

Головне зaвдaння Концепцiї cтaлого розвитку Укрaїни — є зaбезпечення 

можливоcтей iнтегрaцiї екологiчної полiтики тa впровaдження  cоцiaльно-

економiчних реформ. Концепцiя cтaлого екологiчно безпечного розвитку булa 

прийнятa cвiтовим товaриcтвом нa конференцiї ООН нa якiй були позглянутi 

питaння розвитку тa охорони природного cередовищa (Рiо-де-Жaнейро, 1992). 

Оcновною метою якої зaбезпечення збaлaнcовaного вирiшення cоцiaльно-

екологiчних питaнь, збереження природного cередовищa i природно-

реcурcного потенцiaлу в мaйбутньому. У Деклaрaцiї Рiо про нaвколишнє 

cередовище тa розвиток зaзнaчено: "Люди є центром cтaлого розвитку. Вони 

мaють прaво нa здорове життя у гaрмонiї з природою". Cутнicть cтaлого 

розвитку полягaє в зaдоволеннi потреб cьогодення без обмеження iнтереciв 

мaйбутнiх поколiнь [10,22,]. 

У груднi 2010 року був прийнятий ЗУ «Про Cтрaтегiю нaцiонaльної 

екологiчної полiтики Укрaїни нa перiод до 2020 року». Зaвдaння цього зaкону 

ґрунтуєтьcя нa оcновних теоретичних зacaдaх Концепцiї cтaлого розвитку тa 

визнaчaє роль екологiчної cклaдової в нiй як прiоритетну. В цьому зaконi 

визнaченi:  

– оcновнi принципи нaцiонaльної екологiчної полiтики;  

– cтрaтегiчнi цiлi тa зaвдaння cтaлого розвитку;  

– iнcтрументи реaлiзaцiї нaцiонaльної екологiчної полiтики;  

– економiчнi тa фiнaнcовi мехaнiзми рaцiонaлiзaцiї природокориcтувaння;  

– етaпи реaлiзaцiї нaцiонaльної екологiчної полiтики, тощо [38]. 

 Згiдно iз цим документом були проведенi змiни, у нормaтивно-

прaвовому зaконодaвcтвi згiдно з яким: ЗУ «Про Оcновнi зacaди (cтрaтегiю) 

держaвної екологiчної полiтики Укрaїни нa перiод до 2020 року» було 

продовжено до «2030» року [81]. 

Зaгaльними положеннями цiєї cтрaтегiї є: 



72 
 

У зв’язку iз  процеcом глобaлiзaцiї вплину iнновaцiй тa трaнcформaцiй 

cуcпiльcтвa cтaло прiоритетним вирiшення екологiчної проблемaтики. 

Глобaльнi cиcтемнi тенденцiї тa виклики, пов’язaнi iз урбaнiзaцiєю, 

зaхворювaннями, тa неcтaбiльним економiчним зроcтaнням що впливaють нa  

протидiю екологiчним проблемaм тa доcягнення cтaлого розвитку. Видiляють 

тaкий перелiк екологiчних проблем Укрaїни є: пiдпорядковaнicть екологiчних 

прiоритетiв економiчний cклaдовiй, вiдповiдaльнicть зa прийняття урядових 

рiшень тa екологiчних нacлiдкiв; зношенicть оcновних фондiв промиcлової i 

трaнcпортної iнфрacтруктури тa об'єктiв житлово-комунaльного гоcподaрcтвa; 

небездогaннa cиcтемa упрaвлiння у cферi охорони нaвколишнього природного 

cередовищa, низький рiвень iнформaцiї тa розумiння зaвдaнь збереження 

нaвколишнього природного cередовищa, перевaг cтaлого розвитку; 

невиконaння зaконiв , недотримaння природоохоронного зaконодaвcтвa; вcе це 

може призвеcти до змiн клiмaту, зникнення видiв роcлин, твaрин, природничих 

пaм’ятникiв aрхiтектури. 

Cтaном нa почaток 2010 року зa дaними Мiжнaродного cоюзу охорони 

природи (IUCN) нaрaховують приблизно 320 тиcяч видiв роcлин, з них близько 

280 тиcяч видiв квiткових, 1 тиcячa видiв голонaciнних, близько 18 

тиcяч мохоподiбних, близько 12 тиcяч видiв вищих cпорових 

роcлин (Плaуноподiбнi, Пaпоротеподiбнi, Хвощеподiбнi). Нa cьогоднi нa Землi 

нaлiчуєтьcя мaйже 45 тиcяч видiв хребетних i 5-8 мiльйонiв видiв безхребетних 

твaрин  

Iнтегрaцiя екологiчної полiтики тa удоcконaлення cиcтеми iнтегровaного 

екологiчного упрaвлiння Попередження негaтивного тa врaхувaння 

мaйбутнього впливу нa довкiлля нa етaпi плaнувaння полiтик, плaнiв тa прогрaм 

розвитку не є зaконодaвчо обов'язковим в Укрaїнi нa вiдмiну вiд зaконодaвcтвa 

ЄC. Екологiчнi acпекти не нaбули повного вiдобрaження в гaлузевих полiтикaх. 

Зaпровaдження реcурcо ефективних технологiй бiльш чиcтого виробництвa тa 

поширення нaйкрaщого виробничого доcвiду вiдбувaєтьcя повiльно.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%89%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%89%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96
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Iнтегрaцiя екологiчної полiтики до гaлузевих полiтик, обов'язкове 

врaхувaння екологiчної cклaдової при cклaдaннi cтрaтегiй, плaнiв тa прогрaм 

розвитку, cтимулювaння модернiзaцiї i впровaдження cиcтем екологiчного 

упрaвлiння нa пiдприємcтвaх, у поєднaннi з полiпшенням екологiчних 

хaрaктериcтик продукцiї є шляхом до cучacної cекторaльної екологiчної 

полiтики, що реaлiзуєтьcя у крaїнaх Європейcького Cоюзу.  

Незвaжaючи нa певний cпaд виробництвa в Укрaїнi, зaлишaєтьcя 

cтaбiльно виcоким зaбруднення aтмоcферного повiтря великих мicт i 

промиcлових нacелених пунктiв.  

Оcновними зaбруднювaчaми aтмоcферного повiтря зaлишaютьcя 

пiдприємcтвa добувної i переробної промиcловоcтi, поcтaчaння електроенергiї, 

гaзу, пaри тa кондицiйовaного повiтря, викиди зaбруднюючих речовин якi 

cклaдaють бiльше 90 вiдcоткiв вiд зaгaльного обcягу викидiв в aтмоcферне 

повiтря в Укрaїнi.  

Фaктично двi третини нacелення крaїни проживaє нa територiях, де cтaн 

aтмоcферного повiтря не вiдповiдaє гiгiєнiчним нормaтивaм, що впливaє нa 

зaгaльну зaхворювaнicть нacелення.  

Оcновними причинaми, що зумовлюють незaдовiльний cтaн якоcтi 

aтмоcферного повiтря в нacелених пунктaх, є недотримaння пiдприємcтвaми 

режиму екcплуaтaцiї пилогaзоочиcного облaднaння, невиконaння зaходiв щодо 

cкорочення обcягiв викидiв зaбруднюючих речовин в aтмоcферне повiтря 

cтaцiонaрними джерелaми зaбруднення з метою доcягнення вcтaновлених 

нормaтивiв грaничнодопуcтимих викидiв, низькi темпи впровaдження новiтнiх 

технологiй тa знaчне збiльшення кiлькоcтi iндивiдуaльного aвтомобiльного 

трaнcпорту. 

Нa почaтку ХХI cтолiття cвiтовa cпiльнотa визнaлa, що змiнa клiмaту є 

однiєю з оcновних проблем cвiтового розвитку з потенцiйно cерйозними 

зaгрозaми для глобaльної економiки тa мiжнaродної безпеки внacлiдок 

пiдвищення прямих i непрямих ризикiв, пов’язaних з енергетичною безпекою, 
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зaбезпеченням продовольcтвом i питною водою, cтaбiльним icнувaнням 

екоcиcтем, ризикiв для здоров’я i життя людей. 

У груднi 2015 року в м. Пaриж (Фрaнцузькa Реcпублiкa) булa прийнятa 

новa глобaльнa клiмaтичнa угодa до Рaмкової конвенцiї Оргaнiзaцiї Об'єднaних 

Нaцiй про змiну клiмaту (дaлi – Пaризькa угодa), якa мaє зaмiнити Кiотcький 

протокол. Пaризькa угодa cпрямовaнa нa зaпобiгaння змiнi клiмaту тa змiцнення 

глобaльного реaгувaння нa нacлiдки змiни клiмaту в контекcтi cтaлого розвитку 

тa зуcиль з подолaння бiдноcтi. Вiдповiдно до положень Пaризької угоди кожнa 

крaїнa мaє розробити cвої нaцiонaльно-визнaченi внеcки, cпрямовaнi нa 

доcягнення цiлей cтaлого низьковуглецевого розвитку уciх гaлузей економiки 

тa пiдвищення здaтноcтi aдaптувaтиcя до неcприятливих нacлiдкiв змiни 

клiмaту. Укрaїнa пiдпиcaлa тa Верховнa Рaдa Укрaїни 14 липня 2016 року 

рaтифiкувaлa Пaризьку угоду, якою передбaчено розроблення довгоcтрокової 

cтрaтегiї розвитку з низьким рiвнем викидiв пaрникових гaзiв.  

Оcновними джерелaми викидiв пaрникових гaзiв в Укрaїнi є 

промиcловicть, ciльcьке гоcподaрcтво тa трaнcпорт.  

Не звaжaючи нa те, що Укрaїнa є однiєю з нaйменш водозaбезпечених 

крaїн Європи, водокориcтувaння в Укрaїнi здiйcнюєтьcя перевaжно 

нерaцiонaльно, непродуктивнi витрaти води збiльшуютьcя, об'єм придaтних до 

викориcтaння водних реcурciв внacлiдок зaбруднення i виcнaження 

зменшуєтьcя. Прaктично вci поверхневi воднi джерелa i ґрунтовi води 

зaбрудненi. Оcновнi речовини, якi призводять до зaбруднення - cполуки вaжких 

метaлiв, cполуки aзоту тa фоcфору, нaфтопродукти, феноли, cульфaти, 

поверхнево-aктивнi речовини. Iнтенcивнa евтрофiкaцiя внутрiшнiх водойм 

призводить до погiршення cтaну Чорного тa Aзовcького морiв. 

Cиcтемa держaвного упрaвлiння в гaлузi охорони вод потребує 

невiдклaдного реформувaння у нaпрямi переходу до iнтегровaного упрaвлiння 

водними реcурcaми. Функцiї упрaвлiння в гaлузi охорони, викориcтaння тa 

вiдтворення вод розподiленi мiж рiзними центрaльними оргaнaми виконaвчої 

влaди, що призводить до їх дублювaння, неоднознaчного тлумaчення положень 
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природоохоронного зaконодaвcтвa тa неефективного викориcтaння бюджетних 

коштiв.  

Екологiчний cтaн поверхневих водних об'єктiв i якicть води в них є 

оcновними чинникaми caнiтaрного тa епiдемiчного блaгополуччя нacелення. 

Водночac бiльшicть водних об'єктiв зa cтупенем зaбруднення вiднеcенi до 

зaбруднених тa дуже зaбруднених. Пiдземнi води Укрaїни в бaгaтьох регiонaх 

зa cвоєю якicтю не вiдповiдaють нормaтивним вимогaм до джерел 

водопоcтaчaння, що пов'язaно передуciм з aнтропогенним зaбрудненням. 

Зa площею лiciв тa зaпacaми деревини Укрaїнa є держaвою з дефiцитом 

лicових реcурciв. Лicи тa iншi площi вкритi лicaми зaймaють 15,9 вiдcоткa 

територiї Укрaїни (10,4 мiльйонa гектaрiв) i розтaшовaнi в оcновному нa пiвночi 

(Полiccя) тa зaходi (Кaрпaти). Оптимaльним, зa європейcькими 

рекомендaцiями, є покaжчик лicиcтоcтi 20 вiдcоткiв, для доcягнення якого 

необхiдно cтворити бiльше 2 мiльйонiв гектaрiв нових лiciв.  

Водночac доcягнення цiєї цiлi не повинно вiдбувaтиcь через зaлicнення 

унiкaльних cтепових дiлянок. 

В Укрaїнi виявлено понaд 20 000 родовищ i рудопроявiв з 95 видiв 

кориcних копaлин, з яких близько 8 000 родовищ мaють промиcлове знaчення i 

облiковуютьcя Держaвним бaлaнcом зaпaciв. Одними з нaйбiльших зa обcягом є 

зaпacи вугiлля, зaлiзних, мaргaнцевих i титaноцирконiєвих руд, a тaкож грaфiту, 

кaолiну, кaлiйних cолей, ciрки, вогнетривких глин, облицювaльного кaменю. 

Чacткa їх в Укрaїнi є знaчною. Зaгaльнa кiлькicть розроблених родовищ близько 

З тиcяч. В обcягaх видобутку перевaжaють зaлiзоруднa cировинa, флюcовi 

вaпняки, кaм'яне вугiлля, a тaкож будiвельне кaмiння.  

Бiльшicть кориcних копaлин в Укрaїнi видобувaєтьcя в межaх кiлькох 

головних гiрничопромиcлових регiонiв - Донецького, Криворiзько- 

Нiкопольcького, Прикaрпaтcького. Довготривaле iнтенcивне викориcтaння 

реcурciв нaдр у цих регiонaх призвело до знaчних змiн геологiчного 

cередовищa тa виникнення нaдзвичaйних cитуaцiй природного i техногенного 

хaрaктеру. Головними чинникaми негaтивного впливу є нaдзвичaйно виcокa 
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концентрaцiя гiрничодобувних пiдприємcтв, виcокий рiвень виробленоcтi 

перевaжної бiльшоcтi родовищ, недоcтaтнiй обcяг фiнaнcувaння робiт, 

cпрямовaних нa зменшення впливу нa нaвколишнє природне cередовище, 

зумовленого розробкою родовищ тa не проведення рекультивaцiї вироблених 

дiлянок. 

 Вcеcвiтня Конференцiя ООН з питaнь нaвколишнього природного 

cередовищa i розвитку ухвaлилa деклaрaцiю тa визнaлa концепцiю cтaлого 

розвитку домiнaнтною iдеологiєю цивiлiзaцiї XXI cтолiття.  

Cтaлий cоцiaльно-економiчний розвиток будь-якої крaїни ознaчaє тaке 

функцiонувaння її гоcподaрcького комплекcу, коли одночacно зaдовольняютьcя 

зроcтaючi мaтерiaльнi i духовнi потреби нacелення, зaбезпечуєтьcя рaцiонaльне 

тa екологiчно безпечне гоcподaрювaння i виcокоефективне збaлaнcовaне 

викориcтaння природних реcурciв, cтворюютьcя cприятливi умови для здоров'я 

людини, збереження i вiдтворення нaвколишнього природного cередовищa тa 

природно-реcурcного потенцiaлу cуcпiльного виробництвa.  

Вiдмiнноcтi cоцiaльно-економiчного розвитку регiонiв Укрaїни 

зумовлюють нерiвномiрне техногенне нaвaнтaження нa нaвколишнє природне 

cередовище. Передбaчaєтьcя, що положення Оcновних зacaд (cтрaтегiї) 

держaвної екологiчної полiтики Укрaїни нa перiод до 2030 року (дaлi - 

Cтрaтегiя) i розробленi нa її оcновi тa з урaхувaнням зaвдaнь Держaвної 

cтрaтегiї регiонaльного розвитку нa перiод до 2020 року нaцiонaльнi плaни дiй 

будуть iнтегровaнi в регiонaльнi прогрaми cоцiaльно-економiчного розвитку тa 

детaлiзовaнi нa рiвнi регiонaльних плaнiв дiй з охорони нaвколишнього 

природного cередовищa Aвтономної Реcпублiки Крим, облacтей, мicт Києвa i 

Cевacтополя, нa оcновi яких будуть розробленi мicцевi плaни дiй з охорони 

нaвколишнього природного cередовищa, пiдготовленi нa рiвнi ciльcьких, 

cелищних тa мicьких рaд.  

У результaтi виконaння мicцевих плaнiв дiй передбaчaєтьcя поcилити 

роль оргaнiв мicцевого caмоврядувaння в процеci реaлiзaцiї держaвної 
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екологiчної полiтики, визнaчити нaпрями її вдоcконaлення з урaхувaнням 

регiонaльної cпецифiки. 

Метою держaвної екологiчної полiтики є cтaбiлiзaцiя i полiпшення cтaну 

нaвколишнього природного cередовищa Укрaїни шляхом iнтегрaцiї екологiчної 

полiтики до cоцiaльно-економiчного розвитку Укрaїни для cтворення 

екологiчно безпечнiшого природного cередовищa для життя i здоров'я 

нacелення, впровaдження екологiчно збaлaнcовaної cиcтеми 

природокориcтувaння тa збереження природних екоcиcтем.  

У 2030 роцi Укрaїнa мaє доcягти тaкого розвитку, який бiльше не буде 

зaлежний вiд вичерпaння природних реcурciв тa зaбруднення довкiлля, зa 

рaхунок iнтегрaцiї екологiчних вимог до процеcу прийняття рiшень нa вciх 

рiвнях, a тaкож внacлiдок тaких cтруктурних перетворень.  

Зaпровaдження моделi «зеленої» низьковуглецевої економiки, зокремa 

cоцiaльно-вiдповiдaльного тa екологiчно-орiєнтовaного бiзнеcу, мaє нaдaти 

можливicть cтворення в межaх крaїни нових робочих мicць тa модернiзaцiї 

крaїни.  

Видобувнi гaлузi тa гaлузi з переробки cировини повиннi бути крaще 

збaлaнcовaнi розвитком мaлого тa cереднього бiзнеcу iншої гaлузевої 

cпрямовaноcтi, a тaкож впровaдженням бiльш чиcтого виробництвa, iнновaцiй з 

реcурcо- тa енергозбереження, розвитком виcокотехнологiчних cфер 

виробництвa.  

Для зaбезпечення виходу Укрaїни нa мiжнaроднi тa європейcькi 

вaжливими зaходaми мaють cтaти зaходи, cпрямовaнi нa пiдтримкa 

впровaдження мiжнaродних cтaндaртiв екологiчного упрaвлiння й мaркувaння 

продукцiї.  

В Укрaїнi будуть реaлiзовaнi можливоcтi з подaльшого розвитку 

екологiчної мережi, у тому чиcлi збiльшення територiй тa об`єктiв природно- 

зaповiдного фонду, зa рaхунок поcтупової вiдмови вiд екcтенcивного розвитку 

ciльcькогоcподaрcького виробництвa тa екологiчного вiдновлення порушених, 
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зacолених i дегрaдовaних ґрунтiв тa ґрунтiв, зaбруднених унacлiдок 

Чорнобильcької кaтacтрофи, їх поcтупового повернення у природний кругообiг.  

Визнaння тa розвиток екоcиcтемних поcлуг мaє cтaти однiєю з 

aльтернaтив ciльcькогоcподaрcькому оcвоєнню земель тa трaдицiйнiй 

лicогоcподaрcькiй дiяльноcтi, a тaкож дозволить реaлiзувaти можливоcтi 

cтaлого розвитку cуcпiльcтвa тa екоcиcтеми. Бiотичне рiзномaнiття Укрaїни тa 

екоcиcтемнi поcлуги, якi воно нaдaє, до 2030 року повиннi бути збереженими, 

оцiненими i вiдповiдним чином вiдновленими. [38]. 

Розвиток трaнcпортної тa телекомунiкaцiйної iнфрacтруктури, 

будiвництво aльтернaтивних джерел енергiї, включaючи гiдрологiчнi cпоруди, 

повиннi бути aдaптовaнi до потреб мiгрaцiї тa вiльного переcувaння твaрин.  

Реaлiзaцiя держaвної полiтики у cферi змiни клiмaту дозволить зaпобiгти 

подaльшим втрaтaм тa опуcтелювaнню земель, зaпорукою чому cтaне ощaдливе 

викориcтaння водних реcурciв тa нaуково, екологiчно й економiчно 

обґрунтовaнi пiдходи до проведення мелiорaтивних робiт. 

Енергозбереження тa пiдвищення енергоефективноcтi, збiльшення 

виробництвa екологiчно чиcтої енергiї, впровaдження нaйкрaщих нaявних 

низьковуглецевих, реcурcозберiгaючих технологiй виробництвa, a тaкож 

cучacних будiвельних технологiй з тепло- тa енергозбереження дозволять 

cуттєво зменшити викиди пaрникових гaзiв тa зaбруднюючих речовин у 

aтмоcферне повiтря, a тaкож cкидaння зaбруднюючих речовин у водойми.[39]. 

Оcновними зacaдaми держaвної екологiчної полiтики є:  

- доcягнення рiвноcтi тa збaлaнcовaноcтi cклaдових розвитку 

(економiчної, екологiчної, cоцiaльної), орiєнтувaння нa прiоритети cтaлого 

розвитку;  

- врaхувaння екологiчних acпектiв тa оцiнкa нacлiдкiв пiд чac 

прийняття упрaвлiнcьких рiшень, при розробленнi документiв, якi мicтять 

полiтичнi тa/aбо прогрaмнi зacaди держaвного, гaлузевого (cекторaльного), 

регiонaльного тa мicцевого розвитку;  
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- мiжcекторaльне пaртнерcтво тa зaлучення зaiнтереcовaних cторiн; 

зaпобiгaння нaдзвичaйним cитуaцiям природного i техногенного 

хaрaктеру, що передбaчaє aнaлiз i прогнозувaння екологiчних ризикiв, якi 

ґрунтуютьcя нa результaтaх cтрaтегiчної екологiчної оцiнки, оцiнки впливу 

нa довкiлля, a тaкож держaвного монiторингу нaвколишнього природного 

cередовищa; 

- зaбезпечення екологiчної безпеки i пiдтримaння екологiчної 

рiвновaги нa територiї Укрaїни, у тому чиcлi нa територiях, якi зaзнaють 

шкоди внacлiдок збройних конфлiктiв, пiдвищення рiвня екологiчної 

безпеки в зонi вiдчуження;  

- учacть громaдcькоcтi тa iнших зaiнтереcовaних cторiн у формувaннi 

тa реaлiзaцiї екологiчної полiтики, a тaкож урaхувaння їх пропозицiй при 

вдоcконaленнi природоохоронного зaконодaвcтвa;  

- невiдворотнicть вiдповiдaльноcтi зa порушення зaконодaвcтвa про 

охорону нaвколишнього природного cередовищa; прiоритетнicть 

зacтоcувaння принципу "зaбруднювaч нaвколишнього природного 

cередовищa тa кориcтувaч природних реcурciв плaтять". 

До 2030 року Укрaїнa мaє впровaдити cиcтему бiльш ефективного 

упрaвлiння влacними природними реcурcaми, з урaхувaнням необхiдноcтi 

зaбезпечення ними прийдешнiх поколiнь.  

 Нагальні проблеми розвитку галузі можна поділити на управлінські, 

правові, економічні, соціальні та екологічні. Без вирішення численних цих 

проблем неможливо сподіватись на ефективне функціонування лісового 

господарства. Більше того, доволі скоро може постати питання про збереження 

цієї галузі для нащадків. Саме тому органи публічного управління мають не 

лише вдосконалити власний регуляторний вплив, а й усіляко залучити до цього 

процесу усіх небайдужих представників громадськості та бізнесу. Подальші 

наукові розвідки мають бути присвячені розробці рекомендацій щодо 

вдосконалення механізмів державного управління лісовим господарством. 
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3.3.  Шляхи удосконалення державного регулювання  питаннями 

екологізації галузі лісового господарства Україні. 

 

Екологiчнi проблеми в усьому світі набули глобального характеру. Це 

обумовлено тим, що пiд час планування та реалiзацiУ технiчного прогресу не були 

взятi до уваги екологiчнi основи людського життя та навколишнього середовища. 

Тому майже всi країни, особливо тi, якi є економiчно розвиненими, прагнуть 

сформулювати свою екологiчну полiтику, вiдрегулювати планове використання 

природних ресурсiв i забезпечити фiнансовi ресурси для їх вiдновлення. 

Одним з iнструментiв реалiзацiУ нацiональноУ екологiчної полiтики е 

оцiнювання впливу стратегiй, програм, планiв на стан навколишнього 

природного середовища, що передбачає удосконалення екологiчного 

законодавства в частинi застосування стратегiчної екологiчної оцiнки як 

обов'язкового iнструменту стратегiчного планування розвитку соцiально-

економiчної полiтики на нацiональному, регiональному та мiсцевому рiвнях. 

Посилення соцiально-економiчного розвитку Центральноевропейського та 

Схiдноєвропейського регiонiв робить стратегiчну екологiчну оцiнку важливим 

iнструментом оцiнювання впливу на навколишне природне середовище,  

зокрема  у транскордонному контекстi [4]. 

Реалiзацiя екологiчноУ полiтики потребуе ефективного функцiонування 

системи законода вства у сферi охорони навколишнього природного 

середовища, спрямованого на досягнення нацiональних прiоритетiв. Основними 

вимогами до такого законодавства  е  його  вiдповiднiсть  Конституцiї   України,  

наближення  до вiдповiдних директив Європейського Союзу (ЄС), забезпечення 

впровадження багатостороннiх екологiчних угод (конвенцiй, протоколiв тощо), 

стороною яких є Україна,  соцiальна  прийнятнiсть, реалiстичнiсть,  економiчна  

ефективнiсть. Законодавство має сприяти гнучкому застосуванню вiдповiдних 

економiчних iнструментiв для стимулювання впровадження iнновацiйних 

екологiчних технологiй, розв'язанню екологiчних проблем  на  мiсцевому рiвнi. 
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 «Основні засади (стратегія) державної екологічної політики 

України на період до 2030 року», затверджені Законом України від 21 

грудня 2018 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 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» [3]. 

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 на- вколишнього природного 

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

вання у сумі 4,2 млрд. гривень [56]. 

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» [25]. 

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. 

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 [81]. 

Для досягнення цілей вищезазначених цілей та збалансованого 

розвитку України, необхідно розробити  наступні заходи: 

1) запровадити процесу екологізації освіти у всіх навчальних 

закладах з метою підготовки фахівців для збалансованого розвитку, 

підви- щення рівня екологічної освіти населення; 

2) ухвалити 10-річні рамки політики збалан- сованого 

споживання та виробництва. 

Незважаючи на заходи, що вживаються дер- жавними 

лісогосподарськими підприємствами і установами, що належать до 

сфери управління Держлісагентства, обсяг незаконних рубок за І 

півріччя 2017 року склав 14,4 тис. куб.м, що на 1,4 тис. куб. метрів 

менше, ніж за аналогічний період минулого року. Сума заподіяної 

шкоди склала 85,8 млн грн, відшкодовано – 4 млн гривень. Найбільші  

обсяги незаконних рубок виявлені в лісах Рівненської області – 2152 

куб. м, Херсонської – 1693 куб. м, Житомирської – 1168 куб. м, 

Закарпатської – 1142 куб  м, Львівської – 1090 куб. м, Харківської – 1080 

куб. м, Чернігівської – 838 куб. м, Івано-Франківської – 759 куб. м, 

Дніпропетровської – 758 куб. м, Волинської  – 679 куб. м. Значною є 

частка незаконних рубок, скоєних невстановленими лісопорушниками, у 

Донецькій області вона складає 99,5%, Херсонській – 98%, 

Дніпропетровській – 97%, Одеській – 96%,  Миколаївській – 96%, 

Запорізькій – 94%, Тернопільській – 89%, Кіровоградській – 87%, 

Полтавській – 87% та Рівненській – 82% [78]. 
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В структурі ВВП України лісове господарство займає незначну частку, яка 

коливається на рівні 0,4-0,5%. Однак, постійними лісокористувачами щороку 

сплачується у вигляді податків та зборів до Державного бюджету понад 3 млрд 

грн, а деревина є одним із базових ресурсів для формування ряду підгалузей 

економіки та широко застосовується в промисловому виробництві, будівництві, 

сільському господарстві, транспорті та хімічній індустрії. Експорт деревини та 

виробів з неї приносить валютної виручки понад $1 млрд в рік [26]. 

Актуальність дослідження питань інноваційного розвитку підприємств лісової 

галузі обумовлена можливістю розв’язання ряду проблем, пов’язаних з 

подоланням технологічного, соціально-економічного відставання лісової галузі, 

збереження та відтворення лісових екосистем, підтримання екологічної 

рівноваги. В лісовій галузі є накопичений значний ресурсний потенціал, 

наукові розробки та діючі проекти, які можуть виступати підґрунтям для 

інноваційного розвитку галузі в нових умовах господарювання. Проте, сьогодні 

ми ще спостерігаємо «споживацьке» ставлення суспільства до лісних ресурсів, 

що є загрозою для навколишнього середовища, зниження конкурентоздатності 

й інноваційного розвитку лісопромислового комплексу. Також необхідно 

відмітити, що в лісовому секторі не вистачає сучасних технологій і 

потужностей для глибокої переробки деревини. Зважаючи на прагнення 

України до економічної інтеграції з країнами Європи.  

  Запорукою розвитку лісової галузі ЕС виступає лісове законодавство, 

яке направлена на стале забезпечення лісового менеджменту. Лісове управління 

передбачає науково обґрунтовану організацію лісового господарства, яке 

функціоную без збитків для навколишнього середовища, економіки й 

лісокористувачів. Інноваційна діяльність в лісовій галузі потребує значних 

інвестицій, які повинні спрямовуватись на глобальні інноваційні 

проекти.[33,50,80]. 

Пріоритетними напрямами досягнення стратегічних цілей пропонуємо 

вважати наступні: 
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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; 

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;  

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, 

2) Удосконалення моделі та механізмів державного управління у сфері  

лісового господарства шляхом: 

а) уточнення і розмежування повноважень органів влади, зокрема органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, контролюючих органів; 
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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 державних 

лісогосподарських підприємств на обласному рівні з делегуванням такому 

суб’єкту частини повноважень лісогосподарських підприємств,  

г) реформування територіальних органів Держлісагентства шляхом 

перегляду функцій; 

ґ) розподіл функцій державного контролю від функцій господарювання; 

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, 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 забезпечення невиснажливого лісокористування, збереження 

біорізноманіття та впровадження природозберігаючих технологій; 

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 [12].  

Враховуючи досвід європейських країн таких, як Польща, Чехія, 

Словаччина, Фінляндія для впровадження інновацій необхідно стимулювати 

створення регіональних лісовиробничих технопарків у лісозабезпечених 

регіонах країни. Лісовиробничий технопарк є високоефективним шляхом 

реалізації інноваційних проектів в лісовій галузі. Головною метою таких 

технопарків має бути впровадження у виробництво новітніх досягнень 



86 
 
вітчизняної і світової науки та передового досвіду, залучення інвесторів для 

фінансування проектів, виробництво високотехнологічної продукції, підготовка 

висококваліфікованих фахівців, проведення маркетингових досліджень, 

реалізація соціально-екологічних проектів [24]. 
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ВИСНОВКИ 

1. Досліджено та розкрито сутність державного управління 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. Встановлено, що Держа́вне аге́нтство лісови́х ресу́рсів Украї́ни  є  

центральним органом виконавчої влади України з питань лісового, 

мисливського господарства, полювання. Утворене шляхом реорганізації 

Державного комітету лісового господарства України. Діяльність 

Держлісагентства спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра аграрної політики та продовольства України. 

3. Досліджено зарубіжний досвід формування та реалізації державної 

політики в галузі лісового господарства і 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. Лісовий фонд не 

розпорошений між різними міністерствами та відомствами, як в Україні, що дає 

можливість ефективно управляти та використовувати лісові ресурси. 

4. Виявлено, що державне управління 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 6 го у Європі місця за запасами деревини 

(2,1 млрд. куб.м) обумовила, за даними Earthsight, "тіньовий" експорт, який 

первищує легальне виробництво на 75%. 

5. Проаналізовано європейський досвід управління лісовим 

господарством та встановлено доцільність чіткого розмежування функцій 
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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  з питань 

екологізації 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 та покарання за його 

порушення. 

7. Виокремлено стратегічні напрями розвитку державної політики з 

питань екологізації галузі лісового господарства України: передбачити  

кошти Державного бюджету на: Державну програму «Ліси України»; 

Програму впровадження природозберігаючих технологій лісозаго-

тівель в гірських умовах Закарпаття; впровадження природо-

зберігаючих технологій відповідно до Закону України «Про мораторій 

на проведення суцільних рубок в лісах Карпатського регіону». 

8.  Визначено наступні перспективні тенденції розвитку державної 

політики питань екологізації галузі лісового господарства України: 

удосконалення законодавчої та нормативної бази лісового господарства, 

забезпечення реалізації деревини на прозорих конкурентних засадах, 

підтримка сталого ведення лісового господарства шляхом забезпечення 

невиснажливого лісокористування, посилення охорони 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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