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STATE FORESTRY AND LAND REFORM IN UKRAINE: THE STATE AND PROBLEMS
OF REFORMING AND DEVELOPING FORESTRY PRODUCTION

Проведено опрацювання окремих НПА з земельного й лісового господарства, принципів організаційноNгосподарського
управління при лісовпорядкуванні. Визначено склад і якість НПА галузевого лісівництва, їхнє недоречне й багатослівне
ускладнення описового змісту, ігнорування визначення землі (грунтів) за типами лісорослинних умов місцезростання і клаN
сами бонітету, гальмують впровадження в державному лісівництві ринкових принципів економіки. Встановлено при цьому
певні їхні недоліки в складі НПА, а також запропоновано шляхи удосконалення господарювання, у т.ч. в напрямі інтенсиN
фікації лісогосподарського виробництва через підвищення раціональності землекористування за принципами ринкової екоN
номіки. Запропоновано визначення основоположних термінів щодо землекористування "землі сільськогосподарського приN
значення" та "землі лісогосподарського призначення" у складі Земельного кодексу України.

Обгрунтовано, що у земельному законодавстві України опис облікової категорії землекористування "Землі лісогоспоN
дарського призначення" (ст. 55) не узгоджується з описом категорії "Землі сільськогосподарського призначення" (ст. 22),
що, практично, виокремлює землі лісогосподарського призначення зі сфери аграрного виробництва, за економічним змістом
не відповідає нормам Земельної реформи, здійснюваної в Україні з метою переходу на засади ринкової економіки, а також
узгодження зі ССКЗ ЄЕК/ФАО ООН. Установлено, що зміст земель сільськогосподарського призначення, а саме: "Землями
лісогосподарського призначення визнаються землі, юридично надані для виробництва лісогосподарської продукції, викоN
ристання супутньої лісівництву продукції й послуг, здійснення лісогосподарського виробництва на засадах ринкової еконоN
міки, науковоNдослідної та навчальної діяльності, розміщення необхідної виробничої інфраструктури, у тому числі об'єктів
лісопромислового призначення, інфраструктури гуртових ринків лісогосподарської продукції, або призначені для цих цілей".

Доведено, що в українському державному лісівництві питання ідентифікації продуктивного використання земельних
ресурсів у науковому спрямуванні належно не вирішені. Саме вони передбачали забезпечення ідентифікації суб'єктів землеN
користування замість знеособленого ДУЛ, переведеного на управління лісовими ресурсами. Адже показник "Раціональне
використання та охорона земель" так і залишається поза увагою з боку адміністративного й наукового менеджменту галузі.
Розроблені пропозиції щодо схеми обліку земельних ресурсів за ССКЗ ЄЕК\ФАО ООН з урахуванням відомого принципу
"Acquis communautaire".
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В українському державному лісівництві

спостерігаються ігнорування принципів Зе-
мельної реформи, а також нормативних поло-
жень щодо кількісного обліку земель, у т. ч.
відокремлено підприємств державного лісів-
ництва як головного природного ресурсу краї-
ни, підміна змісту об'єктів праці в державному
лісівництві, спотворена фінансово-економічна
система плати за землю через оплату за заго-
тівлю деревини тощо. Об'єктом праці і продук-
тивної сили за Лісовим кодексом України вста-
новлено ліс, з його явно аморфним змістом від
0,1 га, замість землі за цільовим призначенням,
встановленим юридично. У складі підприємств
ДЛА категорія обліку "Землі лісового фонду"
на 1 січня 2011 р. складала 7, 4 млн га, а не
10,6 млн га, як те записано в Публічному звіті
ДЛА України за 2019 рік. То площа за Держав-
ним земельним кадастром України, яка мало
стосується підприємств державного лісівниц-
тва й не належить до категорії обліку "Землі
лісогосподарського призначення ДЛА Украї-
ни.

Зі зміною політично-економічного устрою
держави всі організаційно-господарські відно-
сини, у т. ч. щодо користування головного при-
родного ресурсу країни, яким є Земля, набува-
ють відповідних перемін. Особливо відчутними

Elaboration of separate NPA on land and forestry, principles of organizational and economic management at forest
management is carried out. The composition and quality of NPA of branch forestry, their inappropriate and wordy complication
of descriptive content, ignoring the definition of land (soils) by types of forest vegetation conditions and quality classes, determine
the introduction of market principles of economic in state forestry. At the same time, some of their shortcomings in the composition
of the NPA were identified, as well as ways to improve management, including in the direction of intensification of forestry
production through increasing the rationality of land use according to the principles of market economy. It is proposed to define
the basic terms for land use "agricultural land" and "forest land" in the Land Code of Ukraine.

It is substantiated that in the land legislation of Ukraine the description of the accounting category of land use "Forestry
lands" (Article 55) does not agree with the description of the category "Agricultural lands" (Article 22), which, in practice, separates
forestry lands from agricultural production, in economic terms does not meet the norms of the Land Reform carried out in
Ukraine in order to transition to the principles of a market economy, as well as harmonization with the UNECE / FAO GCC. It is
established that the content of agricultural lands, namely: "Forest lands are lands legally provided for the production of forestry
products, use of forestry products and services, implementation of forestry production on the basis of market economy, research
and training activities, placement of necessary production infrastructure, including forestry facilities, infrastructure of wholesale
markets for forest products, or intended for these purposes. "

It is proved that in the Ukrainian state forestry the issues of identification of productive use of land resources in the scientific
direction are not properly resolved. They provided for the identification of land users instead of the depersonalized DUL, transferred
to the management of forest resources. After all, the indicator "Rational use and protection of land" remains unnoticed by the
administrative and scientific management of the industry. Proposals for the land accounting scheme for the UNECE / FAO GCC
have been developed, taking into account the wellNknown principle of the Acquis communautaire.

Ключові слова: земельна реформа, земельні відносини, лісогосподарське виробництво, лісові
ресурси, землі лісогосподарського призначення.

Key words: land reform, land relations, forestry production, forest resources, forestry lands.

вони є в галузях економіки, у яких земля вико-
ристовується у якості продуктивної сили. Та-
ким є лісівництво, зокрема, лісогосподарське
виробництво (ЛГВ), у якому грунт використо-
вується для вирощування головної його про-
дукції — лісу, тобто деревини в стані росту.
Реалізація лісу, разом зі супутніми йому спо-
живчими вартостями й послугами, є визначаль-
ним джерелом галузевого виробництва.

Для переходу економіки до ринкових відно-
син у грудні 1990 р. ВР УРСР приймає постано-
ву "Про земельну реформу" [1]. Вона проголо-
шувалася "складовою частиною економічної
реформи, здійснюваної в Україні у зв'язку з
переходом економіки держави до ринкових
відносин". За зовсім стислими словами вба-
чається кардинальна реформа земельних відно-
син і землекористування, завданням якої "є
перерозподіл земель з одночасною передачею
їх у приватну та колективну власність, а також
у користування підприємствам, установам і
організаціям із метою створення умов для
рівноправного розвитку різних форм господа-
рювання на землі, формування багатоукладної
економіки, раціонального використання та
охорони земель… Оголосити з 15 березня
1991 року всі землі Української РСР об'єктом
земельної реформи" [1] (п. 1). Напівжирним
шрифтом виділено об'єкт праці "земля" як го-
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ловний природний ресурс країни, у лісогоспо-
дарському виробництві — продуктивна сила.

Нормативне положення про те, що об'єктом
земельної реформи є земля під час її здійснен-
ня, одні не зрозуміли, інші — не спромоглися
це усвідомити… Спрямували свою діяльність,
професійні знання й широкий галузевий досвід
і власний авторитет на реформування структу-
ри управління в лісовому господарстві й лісо-
заготівельному виробництві, на виокремлення
лісівництва зі складу агросфери. З цією метою
виходить Указ Президента України "Про ре-
формування структури управління лісовим та
мисливським господарством, яка б забезпечу-
вала підвищення продуктивності лісів, охоро-
ну, відтворення й раціональне використання
лісових ресурсів у Закарпатській, Івано-
Франківській та Чернівецькій областях" [2].

Цим же Указом вводиться зовсім новий у
ЛГВ термін для "спеціального використання
лісових ресурсів" замість колишнього лісоза-
готівельного виробництва реформи 1959 року
[3]. До того ж, без належного техніко-еконо-
мічного обгрунтування та без зв'язку з прого-
лошеною Земельною реформою. У такий спо-
сіб, через 5 років із часу оприлюднення Земель-
ної реформи об'єктом реформування, визначи-
ли "ліс", замість об'єкту обліку, праці та справ-
ляння плати власнику природних ресурсів за
використання об'єкту користування "земля".

Окремо треба відмітити, що в другій поло-
вині минулого століття в Україні склалася сис-
тема державного управління лісами (ДУЛ), яка
поєднувала в одній особі повноваження лісо-
господарського виробництва (лісгосп) з лісоп-
ромисловою діяльністю (ліспромгосп). Вона
супроводжувалася, насамперед, наданням
лісгоспам права здійснювати лісозаготівлі та
операції промислового виробництва: транспор-
тування лісових матеріалів, їхнього оброблен-
ня й перероблення, реалізацію продукції тощо.
Колишні лісгоспи дістали назву "Лісгоспзаги".
Згадана система легітимно діяла з 1960 до
1990 року [3], тобто до проголошення Украї-
ною Незалежності, об'єктом господарювання
у якій, з посиланням на Основи лісового зако-
нодавства Союзу РСР і Союзних республік, у
публічному дискурсі — ліс, визначався як "Єди-
ний державний лісовий фонд" (ЄДЛФ) [4]. Ос-
таннє мало відповідало нормам радянської
пори, ще менше — умовам ринкової економі-
ки, тобто вимогам ідентифікації суб'єктів зем-
лекористування, замість знеособленого ДУЛ.

З проголошенням Незалежності, у лісово-
му законодавстві об'єктом праці сприймався
Єдиний державний лісовий фонд (ЄДЛФ), хоча

"об'єктом Земельної реформи було визначено
"всі землі". Таке положення є суперечливим і
недолугим для практичного здійснення лісо-
господарське виробництво та формування ме-
ханізмів щодо раціонального використання
землі. Навіть у назві ЦОВВ "Державне агент-
ство лісових ресурсів" нема вказівки на вико-
ристання земельних ресурсів, не кажучи про
раціональне. Останнє потребує впровадження
принципів обліку і таксації показників у мате-
ріалах лісовпорядкування, спостережень, об-
ліку і статистичної звітності щодо оцінки їхньо-
го природного стану та фактичних вимірів за
результатами господарювання, починаючи від
суб'єктів господарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Варто зазначити, що різні аспекти форму-
вання лісівництва у контексті лісового госпо-
дарства стали наріжним каменем наукового
дослідження серед вітчизняних вчених, зокре-
ма таких: І. Антоненко, О. Фурдичко, А. Боб-
ко, О. Дребот, Н. Юрчишин, М. Шершун, В. Го-
лян, С. Мельник та ін. Віддаючи належне напра-
цюванням провідних науковців, слід наголоси-
ти на існуванні дефіциту комплексних дослід-
жень у цій царині, а відтак — необхідності про-
довження наукових розвідок за цією пробле-
матикою щодо формування аспектів лісів-
ництва.

МЕТА СТАТТІ
Провести опрацювання окремих НПА з зе-

мельного й лісового господарства, принципів
організаційно-господарського управління при
лісовпорядкуванні. Встановити при цьому певні
їхні недоліки в складі НПА, а також запропо-
нувати шляхи удосконалення господарювання,
у т. ч. в напрямі інтенсифікації ЛГВ через підви-
щення раціональності землекористування за
принципами ринкової економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Огляд земельного й лісового законодав-
ства як сфери аграрного виробництва

Річний звіт землекористувача за офіційним
визначенням облікової категорії "Землі лісово-
го фонду", будь-якого лісогосподарського
підприємства та підприємств інших видів еко-
номічної діяльності, має включати юридично
підпорядковані їм земельні угіддя. Те ж сто-
сується ведення й порівняння за категоріями
обліку землекористування першого рівня Стан-
дартної статистичної класифікації ЄЕК/ФАО.
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Землі лісогосподарського призначення, спос-
тережень і звітності в складі лісогосподарсь-
кого призначення є тільки в складі лісогоспо-
дарських підприємств та лісозаготівельного
виробництва. Розглянемо окремі легітимно
встановлені нормативно-правові акти з земле-
користування, літературні, наукові праці тощо,
які стосуються лісівництва й лісокористуван-
ня в галузі державного лісогосподарського ви-
робництва.

За Земельним кодексом України встановле-
но, що "Громадяни та юридичні особи набува-
ють права власності та права користування …
за рішенням органів виконавчої влади або
органів місцевого самоврядування в межах
їхніх повноважень, визначених цим Кодексом
або за результатами аукціону" [5] (ст. 116 п. 1).
За Лісовим кодексом України встановлена
дещо інша норма. У якості об'єкта праці, надан-
ня для ЛГВ та здійснення спостережень визна-
чається не земля, а ліси: "Усі ліси на території
України, незалежно від того, на землях яких
категорій за основним цільовим призначенням
вони зростають, та незалежно від права влас-
ності на них, становлять лісовий фонд України
й перебувають під охороною держави" [6]
(ст. 1). З нормою про те, що "До лісового фон-
ду України належать лісові ділянки (правиль-
но — земельні!), у тому числі під захисними на-
садженнями лінійного типу, площею не менше
0,1 гектара" [6] (ст. 4).

Теза "Усі ліси … України… становлять лісо-
вий фонд України й перебувають під охороною
держави" є формою відновлення системи Дер-
жавного управління лісами (ДУЛ) колишнього
Союзу РСР. Зрозуміло, ця норма не сумісна з
політичним спрямуванням Земельної реформи
-"перерозподіл земель з одночасною переда-
чею їх у приватну та колективну власність, а
також у користування підприємствам, устано-
вам і організаціям із метою створення умов для
рівноправного розвитку різних форм господа-
рювання на землі" [1]. До того ж ЗК України
встановлює щодо облікової категорії "Землі
лісогосподарського призначення" (ЗЛГП) ви-
значення, зміст якого суттєво відрізняється від
категорії "Землі сільськогосподарського при-
значення" — (ЗСГП) і не відповідає принципам
здійснюваної Земельної реформи.

Теза "До земель лісогосподарського при-
значення належать землі, вкриті лісовою рос-
линністю, а також не вкриті лісовою рослинні-
стю, нелісові землі, які надані та використову-
ються для потреб лісового господарства" [5]
(ст. 55), є явно суперечливою. Недолугість
змісту цього визначення стає зрозумілою в по-

рівнянні з визначенням терміну "Землі сіль-
ськогосподарського призначення та порядок
їхнього використання" (табл. 1).

З наведеного порівняння незаперечно про-
стежується відхилення від вимог проведення
Земельної реформи в лісовому господарстві.
Якщо щодо ЗСГП на першому місці юридично
поставлено господарське призначення землі
(земельних ресурсів) "для виробництва сіль-
ськогосподарської продукції", то щодо ЗЛГП
встановлюється "належать землі, вкриті лісо-
вою рослинністю, а також не вкриті лісовою
рослинністю, нелісові землі, які надані та ви-
користовуються для потреб лісового господар-
ства". Тобто цільового призначення викорис-
тання земель лісових під час здійснення
лісівництва ЛК України не встановлює. Крім
того, не враховано, що облікової категорії зем-
лекористування "землі нелісові" в Стандартній
статистичній класифікації землекористування
ЄЕК/ФАО ООН [7] нема, що потребує адап-
тації законодавства до законодавства ЕС. Про-
позиції з цього розроблені ІАЕП НААН Украї-
ни та висвітлені у Віснику аграрної науки, у
статті "Землі лісові як об'єкт праці та екологіч-
них спостережень у лісівництві" [8] (с. 62) з
урахуванням відомого принципу "Acquis
communautaire" (рис. 1).

Так, попри прийняття ВР України Закону
"Про Загальнодержавну програму адаптації за-
конодавства України до законодавства Євро-
пейського Союзу" [9] ще з 2004 року, необхід-
них заходів у лісогосподарському законо-
давстві до цього часу (пройшло понад 25 років!)
не зроблено. Термін "Землі нелісові" "винайш-
ли", замість того, щоби написати "Землі інших
облікових категорій". Виходить, що до цього
часу, ще не внесено необхідних змін до Земель-
ного кодексу України (ст. 55). Не кажучи про

Таблиця 1. Порівняння основоположних
термінів щодо землекористування "землі

сільськогосподарського призначення"
та "землі лісогосподарського призначення"

у складі Земельного кодексу України

Джерело: сформовано авторами на основі джерела [5].

Землі СГП, ст. 22 Землі ЛГП, ст. 55 
Землями сільськогосподарського 
призначення визнаються землі, 
надані для виробництва 
сільськогосподарської продукції, 
здійснення сільськогосподарської 
науково-дослідної та навчальної 
діяльності, розміщення відповідної 
виробничої інфраструктури, у тому 
числі інфраструктури оптових ринків 
сільськогосподарської продукції, або 
призначені для цих цілей 

До земель 
лісогосподарського 
призначення належать 
землі, вкриті лісовою 
рослинністю, а також не 
вкриті лісовою 
рослинністю, нелісові 
землі, які надані та 
використовуються для 
потреб лісового 
господарства 
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багато інших змін до підзаконних НПА, а та-
кож із науково-технічної і звітної інформації,
учбово-технічних та методичних посібників ун-
іверситетського призначення. Терміни "не-
лісові землі", "лісовий фонд" усе ще невиправ-
дано вживаються до цього часу.

Виправданим було б визначення максималь-
но наближене до змісту ЗСГП, а саме: "Земля-
ми лісогосподарського призначення визнають-
ся землі, юридично надані для виробництва
лісогосподарської продукції, використання
супутньої лісівництву продукції й послуг,
здійснення лісогосподарського виробництва на
засадах ринкової економіки, науково-дослід-
ної та навчальної діяльності, розміщення необ-
хідної виробничої інфраструктури, у тому
числі об'єктів лісопромислового призначення,
інфраструктури гуртових ринків лісогоспо-
дарської продукції, або призначені для цих
цілей".

Висновок 1. У земельному законодавстві
України опис облікової категорії землекорис-
тування "Землі лісогосподарського призначен-
ня" (ст. 55) не узгоджується з описом категорії
"Землі сільськогосподарського призначення"
(ст. 22), що, практично, виокремлює ЗЛГП зі
сфери аграрного виробництва, за економічним
змістом не відповідає нормам Земельної рефор-
ми, здійснюваної в Україні з метою переходу
на засади ринкової економіки, а також узгод-
ження зі ССКЗ ЄЕК/ФАО ООН.

2. Огляд літературних джерел
Наведений вище аналіз і загальний висно-

вок щодо чинного земельного й лісового зако-

нодавства є свідченням глибокої кри-
зи, насамперед, у галузі українського
державного лісівництва, недоліки якої
другої половини ХХ ст., були плавно
перенесені до лісового законодавства
із самого початку проголошення Неза-
лежності. Першим для того стало роз-
роблення найважливішого норматив-
но-правового акту, яким є Лісовий ко-
декс України (1994 р.) [6]. До того ж без
належного його науково-технічного
обгрунтування.

Питання організації лісогоспо-
дарського виробництва на шляху пере-
ходу економіки держави на ринкові
засади періодично висвітлюються в
публічній інформації. Звернемо увагу
на окремі із них. Так, справедливо й зі
знанням справи, наприклад, визна-
чається зміст основоположного терм-
іну: "Лісогосподарське виробництво —
довготривала галузь, нерідко, переви-

щуючи 2—3, а то й більше поколінь людини від
посадки (посіву), деревних порід, вирощуван-
ня лісу до його реалізації (продаж деревини в
стані росту) у якості головного користування
для отримання лісового доходу". Спрощена
класична схема лісогосподарського виробниц-
тва. Розуміючи водночас, що "Головне корис-
тування — обов'язковий атрибут у стосунках
людини з природою. Воно віддзеркалює загаль-
ний рівень лісового господарства, є критерієм
діяльності кількох людських поколінь у виро-
щуванні та формуванні лісових насаджень…ліс,
які б функції він не виконував, приречений на
вирубування після досягнення віку стиглості.
Інакше його існування може стати не тільки
господарськи недоцільним, а і збитковим" [10]
(с. 207—208).

Приведене об'єктивно обгрунтовується з
точки зору користування головною продукцією
лісівництва — деревиною — в стані росту. Той
товар лісівництва, — деревина у стані росту, —
мав і має назву "Лісосічний фонд", річний об-
сяг якого підприємств державного лісівництва
складає десятки мільйонів метрів кубічних. Але
тепер, цебто після реформування, у ЛК Украї-
ни цього терміну нема. Він десь "заблукав" у
складі спеціального використання лісових ре-
сурсів разом із грибами і ягодами, з "флорис-
тичною", "фауністичною" продукцією лісово-
го господарства тощо. Водночас ігнорується
визначення того, що термін "ліс" у розумінні
Закону за європейським законодавством — це
земля, вкрита лісовою рослинністю, чи призна-
чена для цієї цілі.

Загальна площа 

Суша 
Землі 

сільськогосподарські 
Землі лісові та інші 

лісисті 
Землі забудовані 

1 2 3

Землі відкриті 
заболочені 

Землі сухі з 
особливим 

рослинним покривом 

Землі відкриті без 
РП або з незначним 

РП 

4 5 6

Землі під 
поверхневими 

водами 

7 
Рис. 1. Схема обліку земельних ресурсів за ССКЗ

ЄЕК\ФАО ООН
Джерело: сформовано на основі [8].
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Зазначимо також, за дослідженнями ІАЕП
НААН України давно доведено, "що "Земля є
найважливішим компонентом навколишнього
природного середовища, який функціонує, як
живий організм, здатний на самовідновлення…
та є біосферною категорією, просторовим опе-
раційним базисом, що використовується … як
основний засіб виробництва в сільському й
лісовому господарстві" [11] (с. 91). Тобто зем-
ля, а не ліс (біоценоз на поверхні земельної
ділянки) у галузі лісогосподарського вироб-
ництва є продуктивною силою, підлягає обліку
та опрацюванню всіма механізмами лісогоспо-
дарського менеджменту.

Звернемо увагу також на те, що за час про-
ведення Земельної реформи в Україні в зазна-
ченій праці наголошується про єдність земле-
користування як засобу "виробництва в сіль-
ському й лісовому господарстві" й що об'єктом
праці є земля, а не ліс — лісова рослинність на
поверхні грунту. Це положення має приймати-
ся до уваги під час здійснення та розробки
проєктів організації й розвитку лісогоспо-
дарського виробництва в складі державного
лісівництва. Усе під згаданим вище принципом
Земельної реформи — "раціональним рівнем
використання земельних угідь".

Одним із перших на початку Земельної ре-
форми в Україні щодо інтенсифікації лісової
економіки зазначалось: "Як свідчить аналіз …
розмір розрахункової лісосіки, затверджений
Міністерством охорони навколишнього при-
родного середовища, занижений щонайменше
на 36,5%... що при іншому визначенні концеп-
туальних підходів до організації лісового гос-
подарства й лісокористування… у ресурсах де-
ревини вже сьогодні можна підвищити у 2,0—
2,5 рази" [12]. Зазначений висновок залишаєть-
ся без жодної уваги з боку вищого галузевого
менеджменту й наукової спільноти.

У наступному професійному дослідженні з
цього ж питання, досконало доведено, що "В
умовах переходу до ринкової економіки для
України вже немає іншого виходу, як поступо-
во звільнити свої лісові підприємства від утри-
мання на бюджетному фінансуванні, всіляко
сприяти їхній заінтересованості в підвищенні
інтенсивності лісогосподарської діяльності,
найкращим інтегрованим вираженням якої є
питомий відпуск деревини з 1 га лісових земель"
[13] (с. 40).

Зовсім іншого змісту дотримується "науко-
ва" концепція щодо лісового господарства.
Вона передбачає "об'єктивну необхідність його
реформування для забезпечення сталого еко-
логічно збалансованого розвитку й підвищен-

ня ролі лісових екосистем у подоланні глобаль-
них екологічних загроз…" [14] (с. 61). Щоправ-
да, у статті не висвітлюються показники та їхні
виміри (критерії та індикатори) у процесі веден-
ня лісогосподарського виробництва, починаю-
чи від підприємства. Відображення під час
лісовпорядкування та організації практичного
лісокористування за фактичними показниками
та в порівнянні їх із раціональним рівнем вико-
ристання земельних угідь.

Дослідники ІАЕП НААН України висува-
ють пропозиції з реформування "збалансова-
ного розвитку й підвищення ролі лісових еко-
систем" з урахуванням ринкових засад у зем-
лекористуванні та поширення інформації про
формування лісових екосистем… Розпочати
пошук шляхів удосконалення лісівництва з
формування органами влади та органами місце-
вого самоврядування фінансово-економічних
механізмів, спрямованих на перехід землекори-
стування від збиткового виробництва до само-
окупного та прибуткового" [15] (с. 92).

Окремо треба відмітити, що в наукових пра-
цях зі спеціальності "Економіка природокори-
стування та охорона навколишнього середови-
ща" науковці дещо відходять від практичного
застосування досліджень, у т. ч. щодо форму-
вання ринкових засад під час використання у
ЛГВ національного багатства країни — землі як
головного природного ресурсу. Питання "вдос-
коналення еколого-економічної оцінки відтво-
рення лісового біорізноманіття … у сфері лісо-
користування", ще потребує усвідомлення
спеціалістами й науковцями його змісту та на-
прямів формування. Зрозуміло, не випускаю-
чи з виду напрямів Земельної реформи в Ук-
раїні. Зокрема, "створення умов для рівноправ-
ного розвитку різних форм господарювання на
землі, формування багатоукладної економіки,
раціонального використання та охорони зе-
мель" [1]. Не лісів, а земель як головної про-
дуктивної сили в агросфері, насамперед, у
складі землекористувачів лісогосподарського
виробництва.

У зазначеній праці визначено: "Еколого-
економічне оцінювання відтворення біорізно-
маніття лісів має також забезпечити інформа-
ційну базу для переорієнтації екологічної та
лісової політики в бік вироблення набору сти-
мулів та мотивів щодо умонтування в діяльність
постійних лісокористувачів домінант розшире-
ного відтворення флористичних і фауністичних
ресурсів, а також для збільшення територіаль-
ного базису продукування лісовими біогеоце-
нозами екосистемних послуг" [16]. Наскільки
це актуально й за якими показниками (крите-
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ріями) треба їх формувати, відповідні виснов-
ки має зробити, насамперед, практика під-
приємств державного лісівництва разом із ВО
"Укрдержліспроєкт", як найбільш кваліфікова-
ної організації з лісовпорядкування. До того ж,
акція "відтворення біорізноманіття лісів" чи не
є "діяльною бездіяльністю" (англ. Active inacti-
vity).

Актуальним у державному ЛГВ України є
пошук заходів і механізмів підвищення вилу-
чення деревини з лісів для розвитку лісозагот-
івель і деревообробної промисловості. Теорія і
практика українського лісівництва як галузі
рослинництва усе ще гуртуються на основі дос-
віду другої половини ХХ ст.

Європейський інститут лісу з цього питан-
ня проводить низку досліджень і дійшов вис-
новку, що "Незважаючи на те, що загалом де-
ревина переходить від матеріального до енер-
гетичного використання, в усіх країнах енер-
гетична деревина (дрова) в основному прово-
дилася як побічний продукт заготівлі кругло-
го лісу, за винятком Іспанії" [17]. Водночас про-
відними країнами ЄС (Німеччина, Норвегія,
Франція, Фінляндія, Словенія та ін.) розгляда-
ються чотири різні способи розширення збору
врожаю (вилучення деревини) для біоенергети-
ки: збільшення проріджування в лісонасаджен-
нях, збір врожаю в низькорентабельних лісах,
лісорозведення на сільськогосподарських зем-
лях, а також створення короткоротаційних
плантацій зі швидкорослих деревних порід.

З приведеного європейського дослідження
про те, що енергетична деревина (дрова) в ос-
новному проводилася як побічний продукт,
фокусуємо увагу на тому, що облікова катего-
рія виробництва лісових матеріалів "дрова" (па-
ливна деревина) в Україні за останні роки ста-
ла домінантною. На всіх рівнях галузевого й
адміністративного управління, хоча їхні
кількісні порівняльні показники публічно не
висвітлюються. Не вивчається також галузе-
вою наукою.

Висновок 2. В українському державному
лісівництві питання ідентифікації продуктив-
ного використання земельних ресурсів у нау-
ковому спрямуванні належно не вирішені. Саме
вони передбачали забезпечення ідентифікації
суб'єктів землекористування замість знеособ-
леного ДУЛ, переведеного на управління лісо-
вими ресурсами. Показник "Раціональне вико-
ристання та охорона земель" так і залишаєть-
ся поза увагою з боку адміністративного й на-
укового менеджменту галузі.

3. Лісове законодавство й реформування
лісогосподарського виробництва

У звіті державного агентства лісових ре-
сурсів України за 2019 рік, як досягнення, за-
значено: "В Україні вже на половині вкритих
лісовою рослинністю земель заборонено про-
ведення рубок головного користування". Ре-
зультат державного менеджменту легко оціни-
ти: від усіх видів рубок заготовлено 15,6 млн
куб. м деревини; з них на рубках головного ко-
ристування заготовлено 6,3 млн куб. м. Від ру-
бок проміжного користування виходить реш-
та = 9,3 млн м3, або 59,6%. Останнє повністю
суперечить лісівництву як галузі рослинницт-
ва.

З часу впровадження системи ДУЛ в Украї-
нському державному лісівництві склалася зне-
особлена (не ідентифікована належно) систе-
ма господарювання за економічними показни-
ками лісогосподарського виробництва. Дока-
зом тому є відсутність до цього часу науково
доведених механізмів обчислення, контролю й
публічної інформації щодо показників фінан-
сово-економічної діяльності Державних лісо-
господарських підприємств ДЛГП на всіх
рівнях управління. За численними повідомлен-
нями в ЗМІ, ДЛГП в Україні працюють із при-
бутковим балансом. Щоправда, по жодному із
них ніхто не вимагає, не веде й не бачив публіч-
ної інформаційної за прикладом, що велися ще
за часів діяльності в Україні губернських і по-
вітових земств ХІХ — початку ХХ ст., тобто,
за показниками: доход, видатки, чистий прибу-
ток, рентабельність.

Тим самим спостерігається де-юре Держав-
не управління лісами незалежно від того, який
орган державного чи господарського управ-
ління володіє землею, бо затвердження Правил
Санітарних рубок, наприклад, за ЛК України
покладено не на центральний орган виконавчої
влади, тобто на ДЛА України, а на КМ України
[18].

Хоча ліси (облікова категорія землекорис-
тування "Землі лісові" ДЛГП мають розподіл за
різними органами виконавчої влади та юридич-
ними особами, бо в межах їхнього господарю-
вання є лише їм властиві особливості. До того
ж зовсім не спільні з промисловим лісогоспо-
дарським виробництвом (табл. 2).

Адже домінантною категорією обліку зем-
лекористування чинного в Україні кількісного
обліку в користуванні ДЛГП є абсолютна
більшість земель — 76,4 %. Тільки четверта їхня
частина — це суб'єкти іншого господарського
призначення. Вони особисто мають формува-
ти механізми і правила господарювання, які
відповідають різним специфічним умовам, зок-
рема, т. з. санітарних рубок. До того ж, здеб-
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ільшого вони не є санітарними, властивими
для лісогосподарського виробництва.

Адже ні "Недержавні сільськогоспо-
дарські підприємства", ні "Державні сіль-
ськогосподарські підприємства", ні "Закла-
ди, установи, організації (культури, науки,
освіти, охорони здоров'я та інші), ні "Части-
ни, підприємства, організації, установи, на-
вчальні заклади оборони т.д. не є землями
лісогосподарського призначення. Навіть
категорія обліку "Землі лісові" в межах
"підприємства й установи природоохорон-
ного, оздоровчого, рекреаційного та істори-
ко-культурного призначення", не є катего-
рією обліку "Лісогосподарського призна-
чення". Тому що всі вони мають їм властиве
спеціальне призначення. У їхніх межах не
здійснюється лісовпорядкування. Тобто
зовсім не лісогосподарське.

До того ж за ЗК України логічно встанов-
лено принцип "невтручання держави в
здійснення громадянами, юридичними осо-
бами та територіальними громадами своїх
прав щодо володіння, користування й роз-
порядження землею" [5] (ст.5). Затверджен-
ня Санітарних правил у лісах України те ж
саме, що було за часів ДУЛ, коли контролю-
ючі спеціалісти з Мінлісгоспу України пере-
віряли господарювання в колгоспних лісах.
Зрозуміло, з однією пропозицією — переда-
ти відповідні землі до складу держлісфон-
ду. Не хвилюючись із того, що вони пред-
ставляли собою виробничу ланку і провади-
ти контроль у колишніх колгоспах, була явно
суперечною з морально-етичних норм, у т.
ч. з юридичних підстав.

Хто цього не знає, або не вірить цьому, хай
ознайомиться з інформаційними джерелами
публічного дискурсу. Ще в 1959 році на урядо-
вому рівні зазначалось, що "Особливо незадо-
вільно ведеться господарство в лісах, що роз-
ташовуються на землях колгоспів. Багатьма
колгоспами допускаються значні переруби
річної лісосіки й зовсім не приділяється уваги
лісовідновленню" [3].

Висновок 3. Чинні в українському законо-
давстві норми, як видно з постанови КМ Украї-
ни про "Санітарні правила в лісах України", і
також у багатьох інших НПА з лісівництва, яв-
ляють собою загальнодержавний зміст, запе-
речуючи в такий спосіб розвиток "різних форм
господарювання на землі, формування багато-
укладної економіки, раціонального викорис-
тання та охорони земель" [1], а також іденти-
фікацію лісогосподарського виробництва на
ринкових принципах.

Загальний висновок. Склад і якість НПА
галузевого лісівництва, їхнє недоречне й бага-
тослівне ускладнення описового змісту, ігно-
рування визначення землі (грунтів) за типами
лісорослинних умов місцезростання і класами
бонітету, гальмують впровадження в держав-
ному лісівництві ринкових принципів економі-
ки.

З метою усунення згаданих недоліків у га-
лузі ЛГВ першочерговим необхідно в ЛК Украї-
ни, у т. ч. для його адаптації до європейського
лісівництва, за прикладом польського Закону
про ліси, внести такі зміни:

— управління державними лісами здійснює
ДЛА України в напрямі здійснення земельної
реформи та переводу галузі на принципи іден-
тифікації ЛГВ, самоокупності й прибутковості
господарювання та постійного забезпечення
контролю за раціональним користуванням зе-
мельних угідь у порівнянні з природною про-

Лісо-
господарського 
призначення 

Основні  
власники землі та 
землекористувачі 

Загальна 
площа, 
тис. га 

Сільсько- 
господарського 
призначення, 

тис. га тис. га % 
1. Недержавні 
сільськогосподарські 
підприємства, всього 

15758,5 15430,5 191,5 1,8 

2. Державні 
сільськогосподарські 
підприємства, всього 

1144,3 1001,5 81 0,8 

3. Заклади, установи, 
організації (культури, 
науки, освіти, охорони 
здоров’я та інші) 

717,2 218 145,9 1,4 

4. Підприємства та 
організації транспорту, 
зв’язку 

641,5 45,4 123,7 1,2 

5. Частини, 
підприємства, 
організації, установи, 
навчальні заклади 
оборони 

401,2 56,7 144,7 1,4 

6. Організації, 
підприємства і 
установи 
природоохоронного, 
оздоровчого, 
рекреаційного та 
історико-культурного 
призначення 

504,2 24,2 275,5 2,6 

7. Лісогосподарські 
підприємства 

8681,9 147,9 8118,0 76,4 

8. Інші власники-
землекористувачі 

21715,1 20444,9 44,7 0,4 

9. Землі запасу та 
землі, не надані у 
власність та постійне 
користування в межах 
населених пунктів 

10791,0 5375,4 1499,4 14,1 

Всього земель 60354,9 42744,5 10624 100 

Таблиця 2. Розподіл землекористування
за основними власниками землі

та землекористувачами на ДЗК України, 2015 р.

Джерело: розроблено на підставі статистичних даних.
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дуктивністю за типами лісорослинних умов;
— державне лісогосподарське виробницт-

во покриває свої видатки з власних доходів і
здійснює господарювання за принципом фінан-
сової самостійності;

— основою оподаткування земельним
податком визначається земля з оцінкою її
продуктивності за ТЛУ класами бонітету згід-
но з проєктами лісовпорядкування по корін-
них лісотвірних породах згідно з ТЛУ акад.
П.С. Погребняка.

Окремо необхідно відмітити й рекоменду-
вати адміністративним менеджерам ДЛА негай-
но ініціювати перед Урядом України про
відміну постанови КМ України від 16.05.2007 р.
"Про затвердження Порядку поділу лісів на
категорії та виділення особливо захисних лісо-
вих ділянок". Адже вона повністю протидіє ви-
конанню Земельної реформи України щодо
ідентифікації землекористування. Те ж сто-
сується Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства Євро-
пейського Союзу, яка була прийнята трьома
роками раніше (2004 р.), у т. ч. з питань "відпо-
відності правової системи України acquis
communautaire з урахуванням критеріїв, що
висуваються Європейським Союзом (ЄС) до
держав, які мають намір вступити до нього".

Без термінового перегляду ЛК України, по-
вернення затвердження лісівничих норм і правил
до повноважень самого ЦОВВ із лісового госпо-
дарства й лісокористування, не виставляти КМ
України на посміх щодо затвердження лісівни-
чих норм і правил свідомій громадськості. Винят-
ком є тільки порядок оподаткування земель лісо-
вих, у лісогосподарському виробництві, приклад
якого доцільно запозичити тільки з польського
законодавства — плата за землю.
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