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У статті обґрунтовано необхідність розроблення теоретичних положень, методологічних основ та практичних рекомендацій 
щодо вдосконалення системи управління лісовим господарством України. Звернено увагу на проблемність визначення термінів 
«управління лісами», «управління лісовим господарством». Визначено основні завдання системи управління лісами. Запропо-
новано теоретичне визначення термінів «управління лісами», «управління лісовим господарством» та основні напрями вдоско-
налення системи управління лісовим господарством. 
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Постановка проблеми. Розуміння лісу як системи 
взаємопов’язаних продуктів і послуг, загальна стур-
бованість світової спільноти станом лісових екосис-
тем планети та виникнення ідеології сталого розви-
тку сприяли зміні уявлень про традиційну практику 
лісокористування і розвитку концепції сталого лісо-
користування. У Лісовому кодексі України (ст. 34) 
зазначено, що організація лісового господарства має 
своїм завданням забезпечувати ведення лісового гос-
подарства на засадах сталого розвитку з урахуванням 
природних та економічних умов, цільового призна-
чення, лісорослинних умов, породного складу лісів, 
а також функцій, які вони виконують [5]. Однак сьо-
годні в лісовому господарстві України існує низка 
економічних, екологічних, соціальних та правових 
проблем. Серед основних можна виділити: незаконні 
рубки; лісові пожежі; низька лісистість території; 
використання переважно суцільно-лісосічної форми 
рубань; недостатнє врахування потенційних корис-
них властивостей від недеревних ресурсів лісу та ін. 
Із наукових досліджень випливає, що наразі нега-
тивно впливають на реалізацію сталого лісокорис-
тування складні соціальні, екологічні та економічні 
чинники. У зв’язку з цим постає необхідність у роз-
робці такої теоретико-методологічної основи системи 
управління лісовим господарством України, яка б 
забезпечила поступовий перехід до практичної реалі-
зації концепції сталого лісокористування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі 
аспекти вдосконалення системи управління лісовим 
господарством відображені в працях А. Головка [1], 
А. Дейнеки [2], М. Попкова [10], І. Синякевича [4], 
І. Соловія [4], М. Шершуна [12] та ін. З аналізу опу-
блікованих наукових праць випливає, що більшість 
із них спрямовано на вивчення лише окремих аспек-
тів цієї проблеми. Враховуючи тенденції соціально-
економічного розвитку та вимоги євроінтеграційного 
процесу України, виникає гостра потреба в прове-
денні більш поглиблених і ґрунтовних теоретико-
методологічних та прикладних досліджень у сфері 
управління лісовим господарством України, які б 
відповідали концепції сталого лісокористування. 

Мета статті полягає у вивченні теоретико-мето-
дичних основ та розробленні практичних рекоменда-
цій щодо вдосконалення системи управління лісовим 
господарством України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У Кон-
цепції реформування та розвитку лісового господарства 
України зазначено, що для розв'язання існуючих про-
блем галузі необхідне підвищення ефективності управ-
ління лісовим господарством відповідно до концепції 
сталого лісокористування [3]. Зазначимо, що в науко-
вих джерелах зустрічаються такі поняття, як «управ-
ління лісовим господарством», «управління лісами», 
«лісоуправління», «управління у сфері лісових відно-
син», «державне управління лісовим господарством», 
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«державне управління лісами», «лісовий менеджмент» 
та ін. Вважаємо, що для розроблення конкретних 
рекомендацій щодо вдосконалення системи управління 
лісовим господарством України необхідні належні 
розуміння й розмежування даних термінів.

Найбільш дискусійним терміном є «управління 
лісами». Сьогодні немає однозначного його визна-
чення. Наприклад, А.А. Головко розглядає «управління 
лісами» як «здійснення управлінських дій, спрямова-
них на визначення цілей лісової політики, встановлення 
інструментів лісової політики та впровадження лісової 
політики суб’єктами управління, які не виконують 
господарських функцій» [1, с. 5]. В.Н. Петров уважає, 
що «управління лісами – це правомочність власника 
лісів, що дає не тільки право вчиняти управлінські дії 
з метою отримання корисних властивостей або доходів, 
але й одночасно породжує обов'язок зі збереження та 
відтворення лісових ресурсів» [8, с. 387]. Однак науко-
вець зазначає, що, оскільки ліс є природним об'єктом, 
правильніше говорити не про управління лісами, а про 
управління біологічними процесами, що відбуваються 
в лісі як у живому організмі. У зв'язку з цим важли-
вого значення набувають спеціальні знання про природу 
лісу, якими повинні володіти управлінці [9].

«Лісоуправління» використовується як синонім 
«управління лісами» [8, с. 387] або визначається 
як система, що охоплює такі підсистеми: державне 
управління лісами, управління власністю на ліси, 
управління лісовим господарством як видом еконо-
мічної діяльності відповідно до класифікатора видів 
економічної діяльності [11; 12]. Отже, із наведе-
них визначень випливає, що поняття «управління 
лісами» ширше від поняття «управління лісовим гос-
подарством», і в запропонованій системній концепції 
лісоуправління підсистема «управління лісовим гос-
подарством» включає такі елементи: види економіч-
ної діяльності (лісівництво, лісозаготівлю); багато-
цільове використання лісових ресурсів; економічна 
організація лісового господарства, у тому числі від-
творення лісових ресурсів; організаційно-правові 
форми управління лісовим господарством [11].

У науковій праці М.М. Орлова «Лісоуправління 
як виконання лісовпорядного планування» зазна-
чено, що коли лісове господарство ведеться державою 
і управління лісами стає галуззю державного управ-
ління, тоді з’являється підстава розглядати лісоу-
правління як частину державного лісового господар-
ства або лісової політики, або навіть лісових законів 
[9]. Деякі вчені сприймають управління лісами як 
діяльність, аналогічну управлінню об'єктами неру-
хомості. Інші ставлять знак рівності між лісоуправ-
лінням і нормативно-правовими актами, що регу-
люють лісові відносини. Таке розмаїття точок зору 
пояснюється складним об'єктом управління – лісом, 
який не має однозначного визначення [8, с. 387].

У закордонній практиці набагато частіше застосо-
вують термін «лісовий менеджмент», підкреслюючи 
тим самим більш тісний зв'язок лісу і людини, що 
виконує лісогосподарські і лісозаготівельні роботи, 
доводячи його до планованого стану [9].

В.Н. Петров розглядає управління лісовим госпо-
дарством як цілеспрямований вплив органів управ-
ління за допомогою певних методів на колективи 
людей для досягнення поставлених перед ними цілей, 
що ґрунтується на загальних та галузевих принци-
пах управління» [8, с. 264]. У працях А.А. Головка 
зазначено, що управління лісовим господарством – 
це «здійснення управлінських дій, спрямованих на 
використання та відтворення лісових ресурсів із 
метою отримання прибутку» [1, с. 5]. 

А.М. Дейнека вважає, що сучасна система управ-
ління лісовим господарством повинна ґрунтуватись 
на інтеграції лісівничо-біологічних та еколого-еконо-
мічних принципів, узгоджуючи в такий спосіб два 
основні наукові підходи до управління лісовим гос-
подарством – екосистемний менеджмент та менедж-
мент сталого лісового господарства [2, с. 10].

Розмежування термінів «управління лісовим гос-
подарством» та «управління лісами» пояснюється 
насамперед різними об'єктами і предметами управ-
ління. Так, наприклад, для управління лісовим гос-
подарством об'єктом управління визначають супі-
дрядні професійні ієрархічні структури й організації, 
що забезпечують функціонування лісового господар-
ства, предметом управління – певний вид економіч-
ної діяльності, що формує лісогосподарське вироб-
ництво. Для управління лісами об'єктом є лісові 
ділянки, а предметом – невиробничі функції лісо-
вого господарства [8, с. 259]. Окремі науковці вва-
жають, що управління лісами та управління лісовим 
господарством мають різні цілі: система управління 
лісами повинна прагнути сталого лісокористування, 
а система управління лісовим господарством – мак-
симальної ефективності. У випадку управління екс-
плуатаційними лісами ефективність варто оцінювати 
економічними показниками діяльності господар-
ського суб’єкту, а у випадку управління неексплу-
атаційними лісами ефективність варто оцінювати за 
якістю виконання функцій, що виконують ті чи інші 
насадження [4, с. 335].

Поряд із терміном «управління лісовим госпо-
дарством» використовується і інший термін – «дер-
жавне управління лісовим господарством». Деякі 
автори вважають такий підхід цілком виправда-
ним, оскільки переважна більшість лісів і суб’єктів 
господарювання мають державну форму власності. 
Державне управління лісовим господарством роз-
глядається як комплексне використання уповнова-
женими органами державної влади доступних сил і 
засобів регуляторного впливу для примноження та 
ефективного використання лісових ресурсів, належ-
ного виконання галуззю покладених на неї функцій 
[7]. Державне управління лісами пов'язане з орга-
нізацією ведення лісового господарства, здійсненням 
контролю дотримання лісового законодавства, охоро-
ною та захистом лісів тощо [6, с. 470] або розгля-
дається як підсистема системи лісоуправління, що 
включає лісову політику, нормативно-правову базу, 
державний нагляд і контроль [12, с. 8].

У Лісовому кодексі України (ст. 25) використову-
ється термін «державне регулювання та управління 
у сфері лісових відносин», що здійснюється шляхом: 
1) формування та визначення основних напрямів дер-
жавної політики у сфері лісових відносин; 2) визна-
чення законом повноважень органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування; 3) установлення 
відповідно до закону порядку і правил у сфері охо-
рони, захисту, використання та відтворення лісів; 
4) здійснення державного контролю над охороною, 
захистом, використанням та відтворенням лісів [5].

Суб’єктно-об’єктна характеристика лісових від-
носин, зазначена в Лісовому кодексі України, пред-
ставлена в табл. 1.

Розуміючи, що термін «державне управління у 
сфері лісових відносин» є залишком від соціаліс-
тичної системи управління, що базується на винят-
ково державній формі власності на землю і природні 
ресурси, у тому числі і ліси [10, с. 9], вважаємо 
за доцільне вживати такі терміни, як «управління 
лісами» та «управління лісовим господарством». 
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Таблиця 1
Суб’єктно-об’єктна характеристика  

лісових відносин [5]

Лісові відносини – суспільні відносини, які стосуються 
володіння, користування та розпорядження лісами і 
спрямовуються на забезпечення охорони, відтворення 
та стале використання лісових ресурсів з урахуванням 

екологічних, економічних, соціальних та інших інтересів 
суспільства.

Об'єкт лісовий фонд України та окремі лісові ділянки.

Суб'єкт органи державної влади, органи місцевого само-
врядування, юридичні особи та громадяни, 
які діють відповідно до Конституції та законів 
України

Управління лісами – це діяльність, спрямована 
на реалізацію концепції сталого лісокористування, 
а саме: забезпечення біологічного різноманіття, про-
дуктивності лісів, здатності до відновлення, жит-
тєздатності, а також здатності виконувати сьогодні 
і в майбутньому відповідні соціальні, екологічні та 
економічні функції без шкоди для інших екосистем. 
Удосконалення системи управління лісами лежить у 
площині вирішення складних і різнопланових (еко-
номічних, екологічних, правових, соціальних, полі-
тичних, технічних та ін.) завдань (рис. 1).

Поняття «лісове господарство» як вид економіч-
ної діяльності конкретизовано в Класифікаторі видів 
економічної діяльності (КВЕД-2010). Розділ «Лісове 
господарство та лісозаготівлі» включає групи: лісів-
ництво та іншу діяльність у лісовому господарстві; 
лісозаготівлі; збирання дикорослих недеревних про-
дуктів; надання допоміжних послуг у лісовому госпо-
дарстві. Таким чином, управління лісовим господар-

ством – це діяльність, спрямована на прибутковість 
лісівництва, лісозаготівлі, збирання дикорослих 
недеревних продуктів та надання допоміжних послуг 
у лісовому господарстві. 

Оскільки «система» як категорія включає в себе 
різні елементи (структуру органів управління на кож-
ному рівні й порядок їх співпідпорядкованості; рівні 
управління; порядок взаємин між рівнями; функції, 
завдання, права та обов'язки кожного рівня управ-
ління) [8, с. 267], то вдосконалення системи управ-
ління лісовим господарством є складовою частиною 
процесу вдосконалення системи управління лісами. 
Пріоритетними напрямами вдосконалення системи 

управління лісовим господарством є:
•	 інституційні	зміни	–	вибір	організа-

ційної моделі управління та встановлення 
розподілу численних функцій;

•	 удосконалення	 фінансово-економіч-
ного механізму функціонування лісового 
господарства;

•	 формування	 у	 державних	 структур	
управління лісовим господарством належ-
ного мотиваційного механізму;

•	 створення	 умов	 для	 організації	
об'єктивного контролю дотримання норма-
тивно-правових актів щодо використання 
та відтворення лісів та ін. 

Висновки. Тенденції соціально-еконо-
мічного розвитку та вимоги євроінтегра-
ційного процесу України потребують про-
ведення більш поглиблених і ґрунтовних 
теоретико-методологічних та прикладних 
досліджень у сфері управління лісовим 
господарством України.

Для розв'язання існуючих еколого-еко-
номічних проблем лісового господарства 
необхідне підвищення ефективності управ-
ління лісовим господарством відповідно до 
концепції сталого лісокористування.

Неможливо вирішити існуючі про-
блеми лісового господарства України без 
удосконалення системи управління лісо-
вим господарством.

У наш час на реалізацію сталого лісо-
користування в Україні негативно вплива-
ють складні соціальні, екологічні та еко-
номічні чинники, тому постає необхідність 
у розробці такої теоретико-методологічної 
основи щодо управління лісового господар-
ства України, яка б забезпечила поступо-
вий перехід до практичної реалізації кон-

цепції сталого лісокористування.
Вдосконалення системи управління лісовим гос-

подарством є складовою частиною процесу вдоскона-
лення системи управління лісами та включає вдоско-
налення організаційно-правової форми управління 
лісовим господарством, а також удосконалення 
фінансово-економічного механізму функціонування, 
мотивації органів управління та ін.
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