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В статті розглядаються концептуальні питання розвитку, становлення і формування національної лісової 
політики України. Проаналізовано наукові підходи вітчизняних та зарубіжних вчених щодо механізму 
формування національної лісової політики України. Автором досліджується правова природа національ-
ної лісової політики України в контексті забезпечення екологічної безпеки. З’ясовано подальші перспек-
тиви реформування та удосконалення екологічного законодавства України. Обґрунтовано, що об’єктивні 
умови вимагають створення ефективної багатоцільової системи ведення лісового господарства та створен-
ня сучасної лісової галузі, яка потребує нових рішень.
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Постановка проблеми. Критерії членства, 
які встановлені ЄС в липні 1993 року в Ко-

пенгагені, стали основним критерієм, який оці-
нює відповідність політичних і економічних ви-
мог, що пред’являються до кожної країни. Звідси 
випливає висновок про те, що сучасні екологічні 
вимоги впливають не тільки на якість основних 
компонентів навколишнього середовища – воду, 
землю, повітря, але й на екологізацію людської 
діяльності та економіку в цілому. 

До того ж, Копенгагенські критерії є ще одним 
підтвердженням того, що навколишнє середови-
ще розглядається як важливий елемент, проте, 
як елемент гармонізації громадянського суспіль-
ства з загальнолюдськими цінностями.

Сталий розвиток як концепція вперше набула 
офіційного статусу після конференції з навколиш-
нього середовища і розвитку ООН в Ріо-де-Жанейро 
в 1992 році. На ній було розроблено сучасну ідео-
логію світової спільноти і створено інструменти для 
нової екологічної політики, яка має бути невідділь-
на від економічного і соціального розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Вирішенню проблем ефективної національної 
лісової політики України присвячено цілий ряд 
робіт вчених-екологів: Т. Авдеєвої, Ю. Добролю-
бова, Л. Донця, А. Ісаєва, А. Кокоріна, А. Писа-
ренка, І. Синякевича, В. Страхова, А. Філіпчука, 
В. Шевчука та ін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте, комплексні дослідження 
актуальних проблем національної лісової політики 
України проводилися небагатьма вченими-еколо-
гами й практиками, а то й взагалі відсутні, оскіль-
ки, дослідники переважно розробляли стратегію 
розвитку лісового господарства, пропонували сис-
тему та концепцію протидії вчиненню криміналь-
них правопорушень в сфері довкілля.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є формулювання авторських підходів щодо ро-
зуміння феномену національної лісової політики 
України, особливостей її реалізації в контексті 
адаптації національної екологічного законодав-
ства до європейських стандартів.

Виклад основного матеріалу. За площею лісів 
та запасами деревини Україна є державою з де-
фіцитом лісових ресурсів. Ліси займають більш як 
15,7 відсотка території України (9,58 мільйона гек-
тарів) і розташовані в основному на півночі (Полісся) 
та заході (Карпати). Оптимальним, за європейськи-
ми рекомендаціями, є покажчик лісистості 20 відсо-
тків, для досягнення якого необхідно створити біль-
ше 2 мільйонів гектарів нових лісів. Загальна площа 
вкритих лісовою рослинністю земель збільшилася 
з 1961 року із 7,1 до 9,5 мільйона гектарів.

Національні ліси України сприймаються укра-
їнським суспільством як частина нашого націо-
нального багатства та національної ідентичності. 
Їхні економічні, соціальні та екологічні функції 
мають важливе значення для сталого розвитку 
суспільства та поліпшення умов життя, особливо 
в сільських та гірських районах. Значною мірою 
ці функції є обов’язковими не тільки на націо-
нальному, але й у глобальному плані.

В результаті політичних і економічних змін 
в країні після 1991 року, національний лісовий 
сектор пройшов період реформ, спрямованих на 
функціонування ринкової економіки і плюралізму 
власності. Складність цього переходу зумовлена 
соціально-економічною ситуацією, в якій все від-
булося. Тому в лісовому секторі також знайшли 
своє відображення ряд негативних змін як ре-
зультат розвитку всього суспільства та економіки.

Об’єктивні умови вимагають створення ефек-
тивної, багатоцільової системи ведення лісового 
господарства та створення сучасної лісової га-
лузі, яка потребує нових рішень. У той же час, 
зобов’язання, взяті в результаті підписання важ-
ливих міжнародних угод та у процесі приєднан-
ня до ЄС, зробили Україну викликом динамічним 
глобальним процесам. 

Для того, щоб реагувати на ці реалії, постано-
вою Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. 
було затверджено «Основні напрями державної 
політики України у галузі охорони довкілля, вико-
ристання природних ресурсів та забезпечення еко-
логічної безпеки», сучасну і майбутню стратегію 
лісокористування визначатимуть такі тенденції:
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1) зростаюча потреба в деревинній сиро-
вині в умовах значного дефіциту лісу. Потребує 
раціо нального використання деревини, заготов-
леної як від рубок головного користування, так 
і від рубок догляду за лісом, санітарних та лісо-
відновних рубок. Визначальним принципом ра-
ціонального використання деревинних ресурсів 
має стати безвідходне лісокористування;

2) перегляд існуючого поділу лісів га групи 
і категорії захисності виходячи з їх екологічно-
го та господарського значення, а також шляхом 
збільшення площі територій, що охороняються, 
обмеження регульованого антропогенного наван-
таження, збільшення обсягів робіт із заліснення 
земель, охорони і захисту лісів, підвищення про-
дуктивності та поліпшення породного складу лісів;

3) раціональне використання та відтворення 
лісових ресурсів потребує створення повноцін-
ної системи моніторингу лісів як комплексу без-
перервного спостереження, оцінки і прогнозу їх 
стану. В рамках системи державного моніторингу 
навколишнього природнього середовища Украї-
ни моніторинг лісів має стати засобом управління 
лісовим господарством шляхом оптимізації сис-
теми лісокористування і запобігання критичним 
екологічним явищам і процесам [1]. 

20 лютого 2003 р. у Верховній Раді України 
відбулися парламентські слухання щодо дотри-
мання вимог природоохоронного законодавства 
в Україні, як результат, 20 лютого 2003 р. Вер-
ховною Радою України було схвалено спеціальні 
рекомендації для Кабінету Міністрів України:

1) розробити та внести до 1 липня 2003 року 
проект Національної екологічної стратегії України;

2) передбачити кошти Державного бюджету на:
– Державну програму «Ліси України»;
– Програму будівництва лісових доріг і впро-

вадження природозберігаючих технологій лісо-
заготівель в гірських умовах Закарпаття;

– впровадження природозберігаючих техноло-
гій відповідно до Закону України «Про мораторій 
на проведення суцільних рубок на гірських схилах 
в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» [2].

Завдання «Концепції національної екологічної 
політики України на період до 2020 року», схва-
леної розпорядженням Кабінету Міністрів Укра-
їни від 17 жовтня 2007 р., спрямовані на екологі-
зацію лісового господарства:

– запровадження класифікації функцій та на-
прямів використання екосистем, забезпечення 
проведення їх повної еколого-економічної оцінки 
як основи для визначення можливості та еколо-
гічно допустимих обсягів використання сировин-
ної складової екосистеми;

– упровадження в систему ведення лісового 
господарства та комплексного використання лі-
сових ресурсів екосистемного підходу;

– запровадження системи повної відповідаль-
ності постійного користувача за стан наданих 
у користування лісів;

– забезпечення відтворення корінних лісо-
вих і природних рослинних угруповань з вико-
ристанням технологій, що сприяють збереженню 
біорізноманіття;

– розроблення та затвердження критеріїв 
та індикаторів збалансованого розвитку лісового 
господарства, впровадження сертифікації лісів 
у лісовому господарстві;

– забезпечення розширеного відтворення лі-
сів і збільшення лісистості країни;

– сприяння реалізації державної політики 
щодо запровадження сталого управління лісовим 
господарством і підвищення ефективності функ-
ціонування лісового господарства;

– забезпечення підтримки лісового господар-
ства шляхом поєднання заходів державного регу-
лювання та впровадження ринкового механізму;

– упровадження економіко-правового меха-
нізму для стимулювання розширеного відтворен-
ня лісових ресурсів [3].

«Основні засади (стратегія) державної еколо-
гічної 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 еколо-
гічної безпеки. Завданням державної екологічної 
політики України в сфері охорони лісів є: «збіль-
шення до 2020 року площі заліснення території 
до 17 відсотків території держави шляхом від-
новлення лісів та лісорозведення на земельних 
ділянках лісового фонду, створення захисних 
лісових насаджень на землях несільськогоспо-
дарського призначення і землях, відведених для 
заліснення, відновлення та створення нових по-
лезахисних лісових смуг, крім природних степо-
вих ділянок» [4].

Наступним етапом ефективного переходу від 
належної реалізації природоохоронних заходів 
до національної екологічної політики стало при-
йняття 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 [5].

Цілі та завдання національної екологічної 
політики України гармонізують з «Національ-
ною доповіддю 2017 р. «Цілі сталого розвитку: 
Україна»«. У зв’язку з цим, визначено, що «іс-
нуюча практика землекористування спричиняє 
погіршення стану земель, а виснажливе вико-
ристання земельних, лісових і водних ресурсів 
призводить до незворотних втрат екосистемного 
та біологічного різноманіття. Вагомим чинником 
негативного впливу на довкілля є також зброй-
ний конфлікт на сході України» [6].

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, біль-
ше того, щодо майбутнього планети. Ця велика 
світова 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 кон-
тексту «зеленої економіки». ЮНЕП визначає «зеле-
ну економіку» як економіку з низькими викидами 
вуглекислих сполучень, яка ефективно розподіляє 
ресурси та відповідає інтересам суспільства [7].

Для досягнення цілей вищезазначених цілей 
та збалансованого розвитку України, необхідно 
розробити наступні заходи:

1) заснувати на базі ЮНЕП Світової Екологіч-
ної Організації;
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2) запровадити процесу екологізації освіти 
у всіх навчальних закладах з метою підготовки 
фахівців для збалансованого розвитку, підви-
щення рівня екологічної освіти населення;

3) 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 управлін-
ня 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 пе-
ріод минулого року. Сума заподіяної шкоди скла-
ла 85,8 млн грн, відшкодовано – 4 млн гривень. 
Найбільші обсяги незаконних рубок виявлені 
в лісах Рівненської області – 2152 куб. м, Херсон-
ської – 1693 куб. м, Житомирської – 1168 куб. м,  
Закарпатської – 1142 куб м, Львівської – 
1090 куб. м, Харківської – 1080 куб. м, Чернігів-
ської – 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%, Херсон-
ській – 98%, Дніпропетровській – 97%, Одеській – 
96%, Миколаївській – 96%, Запорізькій – 94%, 
Тернопільській – 89%, Кіровоградській – 87%, 
Полтавській – 87% та Рівненській – 82% [8].

С.О. Мельник вважає, що «для досягнення за-
вдань, визначених статтею 2 чинного Лісового 
кодексу України (підвищення продуктивності, 
охорони та відтворення лісів, посилення їх ко-

рисних властивостей, задоволення потреб сус-
пільства у лісових ресурсах на основі їх науко-
во обґрунтованого раціонального використання), 
необхідно сформувати і впровадити нову лісову 
політику завдяки удосконаленню системи її ін-
струментів» [9, с. 91].

Національна лісова політика України є про-
державною і дискримінаційною щодо інших форм 
власності на ліси. Світовий досвід свідчить про 
те, що національна лісова політика буває успіш-
ною лише тоді, коли вона передбачає підтримку 
лісів всіх форм власності. Загальновідомим є та-
кож те, що в державних лісах лісовий менедж-
мент краще підтримує суспільні функції, ніж 
у приватних. Водночас він більш прибутковий 
в приватних лісах.

Висновки і пропозиції. Таким чином, в Укра-
їні необхідно розробити стратегія національної 
лісової політики на період 2018–2028 рр., яка б 
виступала фундаментальним документом, що 
визначає стратегічні рамки національної лісової 
політики, спрямована на досягнення довгостро-
кових цілей і стабільність управління життєвими 
і виробничими сферами багатофункціональних 
лісів і підвищення конкурентоспроможності лі-
сового сектору в якості основи для підвищення 
рівня життя, особливо в гірських і сільських ра-
йонах. Необхідна умова стійкого розвитку лісо-
вих територій повинна бути чітко відображена 
в Лісовому кодексі України – національний, регі-
ональний та місцевий рівні та відповідно відобра-
жена в Стратегії національної лісової політики.

Рис. 1. Відтворення українських лісів у 2016 році
Джерело: [8]
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Аннотация
В статье рассматриваются концептуальные вопросы развития, становления и формирования нацио-
нальной лесной политики Украины. Проанализированы научные подходы отечественных и зарубеж-
ных ученых о механизме формирования национальной лесной политики Украины. Автором исследует-
ся правовая природа национальной лесной политики Украины в контексте обеспечения экологической 
безопасности. Выяснено дальнейшие перспективы реформирования и совершенствования экологиче-
ского законодательства Украины. Обосновано, что объективные условия требуют создания эффектив-
ной многоцелевой системы ведения лесного хозяйства и создания современной лесной отрасли, требует 
новых решений.
Ключевые слова: лесная политика, стратегия, экологическое законодательство, природные ресурсы, 
окружающая естественная среда.
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PECULIARITIES OF FORMATION OF THE NATIONAL  
FORESTRY POLICY OF UKRAINE IN THE PARADIGM  
OF REFORMING ENVIRONMENTAL LEGISLATION

Summary
The article deals with conceptual issues of the development, formation and formation of the national for-
estry policy of Ukraine. The scientific approaches of domestic and foreign scientists on the mechanism of 
formation of the national forestry policy of Ukraine are analyzed. The author studies the legal nature of 
the national forestry policy of Ukraine in the context of ensuring environmental safety. Further prospects 
for reforming and improving the environmental legislation of Ukraine are clarified. It is substantiated that 
objective conditions require the creation of an effective multi-purpose forest management system and  
the creation of a modern forestry sector, which requires new solutions.
Keywords: forestry policy, strategy, environmental legislation, natural resources, the surrounding natural 
environment.


