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CLASSIFICATION OF TYPES OF TARGETED LAND USE, PROBLEMS OF FOREST
AND FORESTRY IN UKRAINE

Досліджено питання Класифікації видів цільового призначення земель, проблеми лісівництва, а також викорисB
тання землі як продуктивної сили з урахування адаптації показників до європейського законодавства. Доведено поB
рушення ієрархії соціальноBекономічної значимості категорії землекористування "Землі лісові та інші лісисті", яка
не відповідає ССКЗ, а також КВЕД України. Висвітлено невідповідність Лісового кодексу України засадам ринкової
економіки. Пропонується побудова інформації щодо стану лісу і лісових екосистем, яка спрощує і конкретизує уявB
лення про стан лісогосподарського виробництва ідентифікованими суб'єктами господарювання. Обгрунтовано неB
обхідність зміни Лісового кодексу України та проведення наукових досліджень щодо обчислення та публічного висB
вітлення рівня раціональності використання природної продуктивності земель лісових і його порівняння з фактичB
ним згідно з матеріалами таксації лісу поточного часу.

The classification of types of land intended for use (CPCS) is approved by the Order of the State Committee of
Ukraine for Land Resources in order to ensure its implementation "when administering the State Land Cadastre and the
State Register of Land". The standard statistical classification of land use includes the distribution of land by state and
intended purpose and consists of seven categories of accounting and designation. The problem is the need to revise the
classification of types of land intended for use and to bring its content into line with European legislation, including in
relation to the category "Lands for forest and other woodlands". The aim of the study is to bring the principles of the
market economy into line with the Forest Code of Ukraine.

Arboriculture, as a branch of plant growing, is closely connected with the use of land, land as a productive force.
There are almost no natural forests in Ukraine. The problem has shifted to the effective use of land for growing of forests,
since modern forests in Ukraine are a product of anthropogenic origin, that is, created with the participation of a person
in the process of forestry production. Due to the longBterm centralized "forest management", sectoral management directs
all its activities to the use of forests, instead of the effective use of land resources for the cultivation of forests.

"Forest" is not a "type of natural complexes...", but the land provided for the implementation of LWG as a plant
growing industry is a standard category of land use of the first level, the second most commonly used in Ukraine "Lands
of forest and other woodlands

The problems of forest and forestry, as the crop industry, are closely linked to the rational use of land, land as a
productive force, and in the NPA, they focus on the use of forest, not land, for the production of forest materials

The urgent need to change the content of the Forest Code of Ukraine is evident, as well as the implementation of
scientific research on the calculation and analysis of the indicators of rational use of the productivity category of land
use, "Land of the forest" by types of forest vegetation, their comparison of natural productivity with the actual according
to the materials of the current forest cropping.

Ключові слова: землекористування, землі лісогосподарського призначення, класифікація,
ліс, лісокористування, показник.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Класифікація видів цільового призначення зе*

мель (КВЦПЗ) затверджена Наказом Державно*
го комітету України із земельних ресурсів з тим,
щоб забезпечити її впровадження "при веденні
державного земельного кадастру та державного

реєстру земель" [1, п. 2]. Звернемо увагу на те, що
КВЦПЗ стосується землекористування, отже, має
враховувати показники і їх виміри у складі напра*
цьованих нормативно*правових актів ЄЕК/ФАО
ООН, а також власного національного рівня. Як
показує візуальний огляд на її зміст, під час її роз*
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роблення й затвердження було допущено суттєві
недоліки, якщо не сказати ігнорування чинних
нормативно*правових актів, у т. ч. загальноєвро*
пейського рівня. Тобто в угоду тіньовим домаган*
ням  щодо облікової категорії землекористуван*
ня "Землі лісові та інші лісисті" (англ. Forest and
other wooded land). Це за умови, що з 2004 р. діє
Закон "Про Загальнодержавну програму адаптації
законодавства України до законодавства Євро*
пейського Союзу" [2].

Нагадаємо також, що в 1989 р. було належним
чином розроблено і затверджено Стандартну ста*
тистичну класифікацію землекористування ЕЭК/
ФАО ООН (далі — ССКЗ) [3], яку ще ніхто не
відмінював і вона залишається чинною. Окрім того,
вона проста і зрозуміла для практичного застосу*
вання. Саме ССКЗ містить також розподіл земель
за станом і цільовим призначенням, що робить
КВЦПЗ нікчемною. Складає сім категорій обліку
і призначення. Виходить, що розробники зазначе*
ної КВЦПЗ не враховували належним чином по*
точний стан справи з кількісним обліком землеко*
ристування і перелічені вище уже чинні ключові
НПА з землекористування.

ЗМІСТ ПРОБЛЕМИ І МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Проблема полягає в необхідності перегля*

ду зазначеної КВЦПЗ і приведення її змісту у
відповідність з європейським законодавством,
у т. ч. стосовно категорії "Землі лісові та інші
лісисті". Цілі дослідження стосується привес*
ти у відповідність Лісового кодексу України за*
садам ринкової економіки.

МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Об'єктом дослідження є Наказ Державно*

го комітету України із земельних ресурсів "Про

затвердження Класифікації видів цільового
призначення земель" від 23.07.2010 № 548, а
також інші НПА з обліку земельних ресурсів,
їх розподілу за землекористувачами, зміст і
відповідність законодавству ЄЕК/ФАО та
практичного застосування. Зокрема у межах
категорії "Землі лісогосподарського призна*
чення" (ЗЛГП).

МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ
Діалектичний метод на основі накопичено*

го досвіду, напрацьованих і чинних норматив*
но*правових актів, опублікованих матеріалів,
порівняння та логічний аналіз.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
1. КВЦПЗ та місце ЗЛГП в ієрархії соціаль*

но*економічної значимості суб'єктів землеко*
ристування. За ССКЗ на першому місці у складі
обліку площі земель, природно, знаходяться
землі сільськогосподарського призначення.  На
другому місці, у т. ч. з урахуванням фізичного
поширення на місцевості, встановлена катего*
рія обліку землекористування "Землі лісові та
інші лісисті". У складі реферованої КВЦПЗ ка*
тегорія "Землі лісогосподарського призначен*
ня" займають 9*те місце, хоча площа за фізич*
ним поширенням перебуває на другому місці.

Основна частина. КВЦПЗ налічує 19 секцій,
замість семи у складі ССКЗ (табл. 1). Під час
адаптації їх до європейського законодавства,
правильніше було б називати обліком за кате*
горіями, узгоджуючи з національною практи*
кою лісівництва. Як би там не було, але є ще на*
лежним чином опрацьована і затверджена Кла*
сифікація видів економічної діяльності, що доз*
воляє обійтись без КВЦПЗ, якщо розробники

Код КВЦПЗ 

Розділ Підрозділ 
Назва 

Секція A  Землі сільськогосподарського призначення 

Секція B   Землі житлової та громадської забудови 
   …   

Секція H  Землі лісогосподарського призначення (землі, вкриті лісовою 
рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові 
землі, які надані та використовуються для потреб лісового 
господарства, крім земель, зайнятих зеленими насадженнями у 
межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів, а 
також земель, зайнятих окремими деревами і групами дерев, 
чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, 
дачних і садових ділянках) 

 09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 
 09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 
 09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та 

використання земель природно-заповідного фонду 

Таблиця 1. Класифікація видів цільового призначення земель

Джерело: сформовано автором на основі [3].
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не мали на меті дещо інше. Наприклад, посили*
ти зовсім хибний і корупційно спрямований
зміст та опис об'єкту праці, уже багаторазово
повторюваний в різних НПА з лісівництва: "на*
дані та використовуються для потреб лісового
господарства". Адже земельні угіддя, землі
лісові будь*якому землекористувачу, у т. ч.
лісогосподарським підприємствам та підприє*
мствам інших видів економічної діяльності, на*
даються не для їхніх  потреб, а для виробницт*
ва ними певної продукції лісівництва та су*
путніх йому т. з. побічних лісових користувань.

Має місце псевдо демократія, за виразом
відомого американського економіста Поля Се*
муельсона, "тиранія слів" — не чіткі визначен*
ня, плутанина слів, залучення малокомпетент*
них осіб тощо. Згаданий наказ про затверджен*
ня КВЦПЗ погодили до підпису 11 високоповаж*
них керівників міністерств та інших ЦОВВ, дом*
інантна більшість яких не має будь*якого відно*
шення до її складання. За цим криється надлиш*
кова трата часу високоповажними керівниками
на справи, які до них зовсім не мають відношен*
ня. З перелічених одинадцяти керівників, тільки
три мали виправдану участь (Керівники Мінаг*
рополітики, Держкомлісгоспу,  Держкомводу),
котрі мають безпосереднє відношення до зем*
лекористування, отже, й до визначення ме*
ханізмів обліку земельних ресурсів. Секція H —
Землі лісогосподарського призначення. В дуж*
ках внесені розширення (землі, вкриті лісовою
рослинністю, а також не вкриті лісовою рослин*
ністю, нелісові землі, які надані та використо*
вуються для потреб лісового господарства), яке
має відверто підприємницьке призначення.
Адже землі надаються не для потреб лісового
господарства, а для здійснення в їх межах лісо*
господарського виробництва. Окрім того, не
просто його здійснення, а на основі самоокуп*
ності й прибутковості господарювання на заса*
дах ринкової економіки. Нікчемність підрозділів
09.01 — 09.02 — 09.03 стане очевидною тим, хто
прочитає і вдумається до їх змісту (див. табл. 1).
Охорона та збереження під час використання
земель природно*заповідного фонду є не чим
іншим, як згаданою "тиранією слів". Вони зовсім
не відноситься до Класифікації видів цільового
призначення використання земельних ресурсів.

Врахуємо, зокрема, порушення ієрархії
соціально*економічної значимості категорії
землекористування "Землі лісові та інші
лісисті", розміщених на 9*му місці, замість 2*
го, невідповідність  її ССКЗ, Секцію Н  "Землі
лісогосподарського призначення" з КВЦПЗ
доцільно вилучити. Окрім того, економічне,
отже, й цільове, належить встановлювати

згідно з Класифікацією видів економічної
діяльності.

Передусім наголосимо на тому, що лісів*
ництво, як галузь рослинництва, тісно пов'яза*
на з використанням землі, земельних угідь в
якості продуктивної сили. Адже лісу природно*
го походження в Україні майже нема. Пробле*
ма перемістилась на ефективне використання
землі для вирощування лісу, оскільки сучасні
ліси в Україні — продукт антропогенного поход*
ження, тобто створені за участю людини у про*
цесі лісогосподарського виробництва. Заслуго*
вує прискіпливої уваги одно із рішень відомої
Всесвітньої конференції, що відбулась в Ріо*де*
Жанейро 1992 році  за програмою дій "Порядок
денний на 21 століття". У розділі "Раціональне
використання земельних ресурсів записано:
"Наша ціль — використовувати землю таким
чином, щоб отримувати від цього на стійкій ос*
нові найбільшу користь" [4, с. 10]. Навіть більше,
з урахуванням повсюдно невпинного зростан*
ня на планеті численності населення.

Безпосередньо в Україні головна проблема
лісівництва полягає в тому, що за час рефор*
мування економіки у зв'язку зі здійсненням
Земельної реформи та переводу господарюван*
ня на ринкові засади, в НПА з лісівництва роз*
глядається у фокусі об'єкт праці "ліс", а не
"земля". "Складається враження, що експлуа*
тація земельних угідь для здійснення лісівниц*
тва ніби перемістилася за межі наукових до*
сліджень галузевої науки. Об'єктами господа*
рювання останньої стають не земельні, а лісові
ресурси" [5, с. 41]. Звернемо увагу також, що у
згаданій праці, чи не вперше, вжито об'єкт
"Лісогосподарське виробництво" замість зне*
особленого "ведення лісового господарства".

З аналізу НПА з лісівництва дорадянської
пори виходить, що перехід від "землі" до "лісу"
відбувався поступово після прийняття Декре*
ту і за текстом широко відомого "Основного
закону про ліси" від 27 (14) травня 1918 р. У ньо*
му було записано: "Всяка власність на ліс…
відміняється назавжди [6]".  Звернемо увагу на
те, що в назві Декрету і за текстом мова ведеть*
ся про різні об'єкти. Власність відміняється на
ліс. Слово вжито в однині, тобто на зрубану
деревину за збірним змістом. Нечіткий зміст
слів з кореневим словом "Ліс", врешті*решт,
призвело до багатьох  складнощів у лісівництві,
як галузі рослинництва, і користування лісом.
Рішення цієї проблеми є надто актуальним сьо*
годні, виключно важливим науковим і практич*
ним завданням. Адже саме в радянський пері*
од наука і практика з лісівництва в Україні пе*
рейшли від кількісного обліку земель та оцінки
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їх використання  землекористувачами, до об*
ліку і використання лісових  ресурсів.

Діючі в дорадянські часи на рубежі ХІХ—
ХХ століть Губернські земства, повітові та во*
лостні  у їх складі органи щорічно звітували про
оцінку використання земель всіма землекори*
стувачами, у т. ч. суб'єктами господарювання з
лісівництва. Є відомості, наприклад, за "Мате*
ріалами оцінки земель Катеринославської гу*
бернії по Маріупольській волості" за 1901—
1903 рр. Вони свідчить, що по Велико*Ана*
дольському лісництву (площа — 2822,66 деся*
тин) за 1901—1903 рр. приход склав 24111,43
руб., витрати — 17573,62 руб. У цілому пито*
мий доход склав 2,32 руб./десятину, з коливан*
ням по роках від 1,28 до 3,51 руб./десятину [7].

Вдумаємось про те, що внаслідок довготри*
валого централізованого "управління лісами" (на*
справді — лісом), менеджмент галузевий усі свої
заходи спрямовує на користування лісом (ресур*
сами деревини), замість ефективного використан*
ня земельних ресурсів для вирощування лісу.
Тобто деревини у стані росту для її продажу суб*
'єктам лісозаготівельного виробництва (ЛЗВ) та
одержання доходу. Цьому, певною мірою, допо*
магає індиферентність аграрної науки в широко*
му розумінні до проблем лісівництва і викорис*
тання ним головного природного ресурсу держа*
ви — землі. Підкреслимо, не лісу, а землі.

Зміни в державному лісівництві за оціночни*
ми показниками площі земель лісогосподарсько*
го призначення за час Незалежності України.

Про соціально*економічну і екологічну
інформацію складно говорити. Складно тому,
що таксаційні показники навіть у межах галу*
зевого лісогосподарського обліку належно не
узгоджені (не адаптовані) з показниками ССКЗ.
Хоча в українському лісівництві накопичено
великий досвід з ведення ЛГВ, починаючи з ме*
жування землекористування за власниками/
постійними користувачами у ХІХ ст. Але адап*
тація відповідних показників стану землекори*
стування до європейського законодавства,
практично, не здійснюється.

Навіть у межах традиційно відомих і широ*
ко вживаних показників  та їх виміру. Наприк*

лад, за матеріалами державного обліку лісів
станом на 1 січня 1996 р. відомо, що їх площа
складає 10782,3 тис. га, із них: землі лісові
10039,7 тис. га, вкриті ЛР— 9400,2 тис. га. За*
гальний запас деревини у складі лісонасаджень
складав 1736,02 млн м3 [8, с. 3]. Довіри до по*
казників загальної площі лісів по Україні мало,
на відміну від суб'єктів державного лісогоспо*
дарського виробництва. Спеціалісти це добре
знають. Нижче  приводяться окремі показни*
ки про стан лісу останнього періоду (табл. 2).

Наведені дані відносяться, практично, на
початок проголошення Україною незалежності
й переходу до Земельної реформи (за обліком
1997 р.) та за станом на 1 січня 2011 р. Відповід*
на постанова була прийнята Верховною Радою
ще Української РСР у грудні 1990 року і приве*
дені показники правомірно прийняти в якості
вихідних на наступні роки і десятиліття її
здійснення та розвитку. Продуктивною силою
для здійснення ЛГВ, переважно, є облікова
категорія земельних ресурсів "Землі лісові",
площа яких збільшилась з 6485,3 тис. га до
6849,4 тис. га, тобто на 5,6 %. Це пов'язано з ок*
ремими змінами межування землекористувачів.
Більш важливою є динаміка показника "Пито*
мий (середній) запас деревини" на гектар зе*
мель, вкритих лісовою рослинністю. Збіль*
шення його у межах державного лісівництва зі
172,9 (1997 р.) до 240 м3/га (2011 р.), тобто на
42,1 м3/га (+21,3%), потребує ретельного до*
слідження, у т. ч. за показниками екологічного
змісту. Останнє потребує грунтовних наукових
досліджень.

У звітних матеріалах ЄЕК/ФАО, зокрема,
FRA — 2010, наведено, як дві облікові категорії
"Ліс" та "Інші землі лісові". Хоча за ССКЗ —
це одна категорія землекористування першого
рівня, "Землі лісові та інші лісисті".  Як з'ясува*
лось, такий поділ зроблено, попри Стандартній
статистичній класифікації землекористування,
прийнятій ще в 1989 році, самою ж ЄЕК/ФАО,
порушивши, м'яко кажучи, наукову і загально*
культурну етику.  Це зроблено ще в 1994 році.

В Україні діє Державне агентство лісових
ресурсів з усіма його повноваженнями щодо

Користувачі 
земель лісових 

Рік державного 
обліку 

Землі 
лісові, 
тис. га 

Запас 
деревини, 
млн м3 

Питомий 
запас 

деревини, 
м3/га 

Україна, всього 1997 [11] 10039,7 1736,02 172,9 
у т. ч. - МЛГ 
України 

1997 [11] 6485,3 1283,48 197,9 

ДЛА, на 
1.01.2011 

2012 [12, с. 19) 6849,4 1512,4  
(4, с.37) 

240 /гаплз 

Таблиця 2. Найважливіші показники стану лісу
в Україні
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управління саме лісовими ресурсами. І зовсім
не дивно, що в науковому дискурсі  все ще пи*
шуть про ліс, як про об'єкт природокористу*
вання. У ЛК України чинною залишається нор*
ма "Ліс — тип природних комплексів… (ст. 1).
Та: "До лісового фонду України належать лісові
ділянки, в тому числі захисні насадження
лінійного типу, площею не менше 0,1 гектара"
[9]. Саме "належать лісові ділянки" до лісового
фонду, тобто до колишньої категорії землеко*
ристування "Лісовий фонд", яка втратила
чинність з 2006 р. У такий спосіб відроджуєть*
ся "лісовий фонд" (деревина), як об'єкт приро*
докористування. Хоча згідно з європейським
законодавством має розглядатись питання зем*
лекористування.

Отже, "Ліс" — це не "тип природних комп*
лексів…", а земельні угіддя, надані для
здійснення ЛГВ, як галузі рослинництва —
стандартна категорія землекористування пер*
шого рівня, друга за поширеністю в Україні
"Землі лісові та інші лісисті". Все просто, логі*
чно і зрозуміло. Що стосується лісогоспо*
дарського виробництва, обліку земельних
угідь, їх поділу на підкатегорії різних рівнів має
вирішуватись шляхом добре відомого в Україні
внутрішньогосподарського менеджменту, тоб*
то шляхом землеустрою та лісовпорядкування.
Походження і відмінність категорій  землеко*
ристування "Ліс" та "землі інші лісові" приве*
дені далі (рис. 1).

Не треба бути великим спеціалістом з пи*
тань землеустрою, лісовпорядкування і так*
сації лісу, щоб це зрозуміти зі змісту окремих
комірок, що мова йде про підкатегорії у складі
ССКЗ "Землі лісові та інші лісисті". Простіше

згадану категорію було б назвати аналогічно з
землями сільськогосподарського призначення
— "Land for Forestry" (ЗЛГП).  У ній можуть
бути й інші підкатегорії нижніх рівнів внутріш*
ньогосподарського поділу, в залежності від на*
мірів власника/менеджера щодо здійснення
агроекологічного лісівництва.

Отже, впроваджувана ЄЕК/ФАО з 1994
року схема поділу на відокремлені "Ліс" та
"Землі інші лісовкриті" не є доцільною.  На*
явність і доступність інформації з використан*
ня ЗЛГП. Під час перевлаштуванні соціально*
економічних відносин у суспільстві, переході
від державного централізованого управління
до ринкової економіки, з її ідентифікацією зем*
лекористування, питання відкритості й прозо*
рості фінансування та економічних відносин
набувають великої ваги. На це мають бути спря*
мовані всі нормативно*правові акти у будь*якій
галузі виробництва, зокрема, у складі лісогос*
подарського виробництва. Це за умови, коли,
як говорять, на чолі кута чітко визначені наміри
землекористування, виробництво головної
його продукції, фінансово*економічні показни*
ки видатків і надходження на здійснення ЛГВ
згідно загальним нормам ринкової економіки.
Вони встановлені Господарським кодексом Ук*
раїни — "для досягнення економічних і соціаль*
них результатів та з метою одержання прибут*
ку" [10] (ст. 3).

Прикро, але  водночас, той же ГК України
встановлює протилежну норму "Не є предме*
том регулювання цього Кодексу: майнові та
особисті немайнові відносини, що регулюють*
ся Цивільним кодексом України; земельні,
гірничі, лісові та водні відносини…" (там само,

 

Л і с и -  З Л  

Неексплуатаційні  Експлуатаційні   

Високостовбурні ліси

Заготівля деревини суворо 
обмежена законодавчим 

порядком 

Рідкі 

Молоді  ліси порослевого і 
насіннєвого походження 

Густі

Інші 

Рис. 1. Поділ облікової категорії землекористування "Ліси"
на підкатегорії нижніх рівнів
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ст. 4), тим самим заперечуючи те, що лісівницт*
во не формує агросвіт — аграрний сектор еко*
номіки, не є лісогосподарським виробництвом,
бо об'єктом його праці є ліс (деревина) — при*
родний ресурс, як то було у давні часи. З чого
випливає висновок: зі статті 4 ГК України не*
обхідно виключити слово "лісові", бо лісівниц*
тво є галуззю рослинництва і землекористуван*
ня, регулюється Земельним кодексом України,
у т. ч. щодо "забезпечення раціонального ви*
користання та охорони земель" [11, ст. 4_п. г],
про що ЛК України не згадує. Не згадує при
цьому також про "невтручання держави в
здійснення громадянами, юридичними особа*
ми та територіальними громадами своїх прав
щодо володіння, користування і розпоряджен*
ня землею…" [12, ст. 4_п. в].

Інформація про стан т. з. лісового фонду,
тобто категорії землекористування "Землі
лісогосподарського призначення" надто розпо*
рошена і майже недоступна для користування
нею. Суб'єкти адміністративно*територіально*
го поділу країни районного і вище рівнів, їх
органи щодо землекористування, аналоги ко*
лишнім губернським і повітовим земствам,
інформації про ефективність землекористуван*
ня не мають. Зведена інформація тоне у надто
розпорошених джерелах і, практично, недо*
ступна для наукового аналізу і для розроблен*
ня пропозицій з їх удосконалення.

Все це за умови проголошених і необхідних
у ринковій економіці відкритості й доступності
інформації про все ще вживаному в Україні тер*
міну "Землі лісового фонду". Зрозуміло, що
мова і облік на всіх рівнях звітності має вестись
щодо використання ЗЛГП державного лісів*
ництва, а також з урахуванням вартості та по*
слуг лісового господарства, за дослідженнями
МГАКР1 з питань розвитку продуктивних силі
виробничих відносин,  становить 0,2—0,3% ВВП
України.
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