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АНОТАЦІЯ 

 

Юшкевич Х. В. Адміністративно-правові засади охорони та захисту лісового 

фонду України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 ‒ адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. ‒ Запорізький національний університет, МОН України, 

Запоріжжя, 2019. 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового 

завдання щодо особливостей охорони та захисту лісового фонду за допомогою норм 

адміністративного права. Зазначається, що лісовий фонд як важливий об’єкт 

національної (в частині екологічної) безпеки, є комплексним об’єктом правової 

охорони та захисту, натомість адміністративно-правова охорона та захист є 

переважаючими складниками правової охорони та захисту відносин, пов’язаних із 

лісовим фондом країни, які характеризуються наявністю одночасно як публічного, 

так і приватного аспектів, з переважанням першого. Комплексність відносин у сфері 

охорони та захисту лісового фонду пов’язана з кількома аспектами: а) прояв у 

різних сферах суспільного життя та міждисциплінарне значення базового поняття 

«ліс»; б) віднесення його до сфери регулювання та забезпечення охоронними 

нормами різних галузей права; в) об’єднання цим поняттям різних складових, що 

пов’язані з формою власності на ліси. Переважання порівняно з іншими галузями 

права у відносинах з охорони та захисту лісового фонду адміністративно-правової 

складової пов’язане з трансформацією системи права України загалом, зміною меж 

галузевого поділу. Вказується на незавершеність дискусії щодо самостійності 

лісового права як галузі права та обґрунтовується: а) можливість розгляду лісового 

права як підгалузі адміністративного права, що пов’язане із історичним корінням та 

значним обсягом як регулюючих, так і охоронних адміністративно-правових норм у 

сфері лісових відносин; б) доцільність розгляду лісового фонду з позиції дихотомій 
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«публічне/приватне» право, «матеріальне/процесуальне» право задля ілюстрації 

масштабності відносин у сфері лісового господарства, які пов’язані з 

адміністративним правом. 

Доводиться, що адміністративно-правова охорона та захист є переважаючими 

складниками правової охорони та правового захисту відносин у сфері лісового 

фонду, які мають прояв: а) у наявності регулюючих адміністративно-правових норм, 

якими визначено систему суб’єктів владних повноважень та їх компетенція у сфері 

охорони та захисту лісового фонду; б) у можливості притягнення до 

адміністративної відповідальності; в) у наявності зв’язків власників лісів та 

лісокористувачів із суб’єктами владних повноважень, зокрема виконавчої її гілки; г) 

у можливості оскарження дій суб’єктів владних повноважень як в частині 

дозвільного провадження, так і в частині притягнення до адміністративної 

відповідальності уповноваженими на те органами та посадовими особами за 

правопорушення у сфері лісового господарства. 

Обґрунтовується, що: 1) у контексті дихотомії «матеріальне/процесуальне» 

право переважають процесуальні (процедурні) відносини, адже більшість 

«перетинань» між суб’єктами владних повноважень та зобов’язаними щодо охорони 

та захисту лісів суб’єктами пов’язані з виконанням певних процедур. Значним 

недоліком процедурних норм є їх несистематизованість, що пов’язане з відсутністю 

єдиного кодифікованого акту, в якому б були зібрані відповідні норми. Відзначено, 

що тенденцією сьогодення є перегляд поглядів на зміст системи адміністративного 

права, та підтримується розгляд його структури як поєднання Загального 

адміністративного права та Особливого адміністративного права, з виокремленням в 

останньому публічного адміністрування у сфері лісових відносин; 2) у 

співвідношенні «регулюючі/охоронні» норми переважають перші, якими 

врегульовано правовий статус суб’єктів владних повноважень у сфері охорони та 

захисту лісового фонду; закріплено перелік дозвільних процедур; встановлено права 

та обов’язків власників лісів та лісокористувачів, компетенцію суб’єктів публічної 

адміністрації та чимало інших аспектів.  
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Виокремлено особливості адміністративно-правових норм, які мають прояв у 

сфері охорони та захисту лісового фонду: система суб’єктів їх видання та реалізації 

(з обґрунтуванням додаткових критеріїв їх класифікації ‒ мета наділення 

повноваженнями/обов’язками та наявність владних повноважень); їх структура 

(доволі рідко має триелементний склад); пов’язаність із компетенцією відповідних 

органів, а також із процедурним аспектом при їх реалізації; прояв значної частини 

відносин як форми надання/отримання адміністративних послуг; їх численність; 

багатоманітність різновидів; різноплановий зміст; суперечливість змісту; відсутність 

системності у розташуванні тощо. 

Характеризується специфіка нормативного врегулювання відносин у сфері 

лісового господарства, яка пов’язана з належністю відповідних норм до різних 

«блоків» суспільних відносин: деліктна складова, дозвільні процедури, 

адміністративні послуги, компетенція щодо контролю та нагляду тощо. 

Зазначається, що у сфері охорони та захисту лісового фонду мають місце регулюючі 

та правоохоронні адміністративні правовідносини. Перші майже повністю 

забезпечують правове оформлення відносин у сфері лісового господарства. Другі 

домінують над охоронними нормами інших галузей права; пов’язані з діяльністю 

конкретних суб’єктів, наділених відповідною компетенцією щодо контролю 

(нагляду) за використанням та відтворенням лісів, додержанням вимог про охорону 

та захист лісів, з питаннями притягнення до адміністративної відповідальності, 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у сфері 

охорони та захисту лісового фонду, з особливим різновидом судочинства 

(адміністративне) тощо. Як у першій, так і у другій групі адміністративно-правових 

відносин у сфері охорони та захисту лісового фонду наявні численні недоліки 

нормативного врегулювання, серед яких: відсутність значної кількості нормативних 

дефініцій; порушення принципу рівності всіх форм власності на ліси; дублювання та 

конкуренція схожих складів адміністративних правопорушень; наявність практично 

«непрацюючих» норм; недосконала система розподілення повноважень з розгляду 

справ, пов’язаних із охороною та захистом лісів; нелогічність розташування та 

часткове дублювання норм про відповідальність за правопорушення у сфері 
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лісового господарства у різних кодифікованих актах; закріплення невичерпного 

переліку правопорушень тощо. 

Охарактеризоване співробітництво України у сфері охорони та захисту лісового 

фонду з іншими країнами, оформлення якого здійснюється за допомогою 

міжнародних актів-документів, аналіз змісту яких свідчить про: а) різноманітність 

суб’єктів їх укладання; б) різний ступінь деталізації їх змісту та різні сфери їх 

розповсюдження (на відносини з охорони навколишнього природного середовища 

загалом, або безпосередньо на відносини у сфері лісового господарства); в) 

переважання актів із вказівкою на конкретні строки співробітництва, натомість 

закріплення положень про можливість їх пролонгації; г) поширеність таких рівнів 

співробітництва, як освітній, інформаційний та організаційний; ґ) чисельність 

неконкретних норм у таких міжнародних документах та бланкетний, здебільшого 

неуточнений спосіб їх викладення. На підставі вивчення досвіду у сфері лісового 

господарства інших країн обґрунтовується доцільність перейняття окремих 

позитивних його аспектів (зокрема: закріплення у Лісовому кодексі базових 

термінів, підготовки кваліфікованих кадрів, активного залучення наукової спільноти 

до вирішення проблем у галузі лісового господарства, запровадження моделі 

розмежування адміністративних та господарських функцій між відповідними 

суб’єктами тощо) та виокремлено перспективні напрямки подальшого міжнародного 

співробітництва у сфері галузі охорони та захисту лісового фонду. 

Обґрунтовано основні напрямки вдосконалення сфери адміністративно-

правової охорони та захисту лісового фонду: 1) нормативний, з виокремленням у 

його складі таких складових, що потребують вдосконалення: а) дефінітивна; б) 

«засаднича» (нормативне закріплення відповідних норм-принципів); в) регулюючі 

адміністративно-правові норми у сфері охорони та захисту лісового фонду; г) 

охоронні адміністративно-правові норми у цій сфері; ґ) процедурні адміністративно-

правові норми у сфері охорони та захисту лісового фонду; 2) інституційний 

(пов'язаний із статусом Державного агентства лісових ресурсів України, питаннями 

оптимізації функцій щодо розпорядження лісами державної форми власності та 
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іншими); 3) інформаційний, з виокремленням у складі останнього освітнього та 

громадського рівнів. 

Ключові слова: лісовий фонд, адміністративно-правова охорона лісового 

фонду, адміністративно-правовий захист лісового фонду, адміністративно-правове 

регулювання відносин у сфері лісового фонду, суб’єкти публічної адміністрації у 

сфері лісового фонду. 

 

 

ANNOTATION 

 

Yushkevych Khrystyna Vasylivna. Administrative law principles of protection and 

defence of forest fund of Ukraine - Qualifying scientific work as a manuscript. 

 

Annotation on the thesis for the degree of Candidate of Juridical Sciences 

(doctor of philosophy). Specialty 12.00.07 ‒ administrative law and process; financial law; 

informational law/. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019. 

The thesis deals with theoretical generalization and new decision of scientific task 

resulted in relation to the features of protection and defence of forest fund by the norms of 

administrative law. 

It is marked that forest fund as important object of national (in part of ecological) 

safety, is the complex object of legal protection and defence, but an administrative law 

protection and defence is the prevailing component of legal protection and defence of 

relations, connected with the forest fund countries, which are characterized by both public 

and private aspects simultaneously, with predominance of the first.  

The complexity of relations in the field of protection and defence of forest fund is 

related to several aspects: a) display in the different spheres of public life and cross-

discipline value of base concept «forest»; b) attributing it to the sphere of adjusting and 

providing of the different fields of law protective norms; c) association of different 

constituents which are related to the pattern of ownership on the forests. Predominance by 

comparison to other industries of right in relations with protection and defence of forest 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7493294_1_2&s1=qualifying%20scientific%20work%20as%20a%20manuscript
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/doctor
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/philosophy
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fund of administrative law constituent is related to transformation of the system of right 

for Ukraine as a whole, by the change of limits of a particular branch division. Specified 

on the uncompleteness of discussion in relation to independence of forest right as fields of 

law and grounded: a) possibility of consideration of forest right for both the subindustry of 

administrative law which is related to the historical root and considerable volume as 

regulative and protective administrative law norms in the field of forest relations; b) 

expedience of consideration of forest fund from position of dichotomies «public/private» 

right, «financial/processual» right for the sake of illustration of scale of relations in the 

field of forestry, which are related to the administrative law. 

It is proved that administrative law protection and defence are prevail components 

of law protection and law defence of relationship in forest fund sphere, which have 

demonstration: a) in existence dispositive administrative law norms which define system 

of subjects of owner powers and their ability in protection and defence of forest fund; b) in 

possibility of bringing to administrative responsibility; c)in existence of connections of 

forests proprietors and forest users with the subjects of imperious plenary powers, in 

particular its executive branch; d) in possibility of appeal of actions of subjects of 

imperious plenary powers both in part of permissible realization and in part of bringing to 

administrative responsibility by authorized bodies and public servants for offence in the 

field of forestry. 

It is substantiated that:1) in the context of dichotomy ―financial/ processual‖ law 

the processual (procedural) relationships prevail because the majority of ―traversing‖ 

between subjects of owner powers and obligators towards forests protection and defence 

by subjects connected with realization of particular processes. The material weakness of 

processing norms is their unstructeredness connected with lack of united codifying statute 

in which would be collected accompanying regulations. It is mentioned that nowadays 

tendency is redetermination of views on content of administrative law system, and it is 

supported the consideration its structure as association of General administrative law and 

Special administrative law with separation in the last one the public administration in 

sphere of forestry affairs: 2) in correlations ―control/protective‖ norms the first one is 

prevail, which regulate law standing of subjects power authorities in protection and 
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defence of forest fund sphere; conferred the list of allowed procedures; determined rights 

and commitments forest owners and forest users, jurisdictions of subjects of public 

administration and many other aspects. 

It is distinguished the peculiarities of administrative law norms which have display 

in the field of protection and defence of forest fund: system of subjects of their edition and 

realization (with substantiation additional criteria of their classification – the aim is to 

charge with powers/duties and existence of imperious plenary powers); their structure 

(rather rarely has three-elemental composition); connection with the ability of applicable 

authorities, and also with procedural aspect during its realization; demonstration of the 

major part of relations as a form of delivery/receiving administrative services; their 

number; species variety; diversified maintenance; contradiction of maintenance; absence 

of the system in a location and others. 

It is characterized the specific of normative settlement of relations in the field of 

forestry that is connected with accessory of corresponding norms to the different "blocks" 

of public relations: tort constituent, permissive procedures, administrative services, 

competence in relation to control and supervision and others. It is marked, that regulative 

and law-enforcement administrative legal relationships take place in the field of a 

protection and defence of forest fund. The first almost fully provide legal registration of 

relations in the field of forestry. The second prevail above the protection norms of other 

fields of law; related to activity of the certain subjects, provided with a corresponding 

competence in relation to control (to the supervision) after the use and recreation of the 

forests, inhibition of requirements about protection and defence of the forests, with the 

questions of bringing in to administrative responsibility, appeal of decisions, actions or 

inactivity of subjects of imperious plenary powers in the field of protection and defence of 

forest fund, with the special variety of rule-making (administrative) and others. 

Both in the first and in second group of administrative law relations in the field of 

protection and defence of forest fund there are numerous lacks of normative settlement, 

among which: absence of far of normative definitions; violation of principle of equality of 

all patterns of ownership is on the forests; duplication and competition of alike syllables of 

administrative crimes; presence practically "unworking" norms; the imperfect distribution 



9 
 

of plenary powers system of consideration of the businesses related to the protection and 

defence of the forests; illogicality of location and partial duplication of norms about 

responsibility for offence in the field of forestry in different codify acts; fixing of 

inexhaustible list of offences and others. 

It is characterized the collaboration of Ukraine with other countries in the sphere of 

protection and defence of forest fund; which execution realized with a help of international 

acts-documents, content assay of which proclaims about: a) variety of subjects of their 

drafting; b) different degree of content detalization and different spheres of their expansion 

(on relations in defence of nature surrounding in general or immediately on relations in the 

sphere of forestry); c) predominance of acts with pointing on the certain terms of 

collaboration, but fixing of positions about possibility of their prolongation; d) spreading 

such stages of collaboration as educational, informational and organizational; e) number of 

non-specific norms in such international documents and blanket, mostly unspecified way 

of their exposition. On the ground of experience research in the sphere of forestry in other 

countries it is substantiated the practicability of adoption of their separate positive aspects 

(particularly: consolidation base terms in Forestry Code, education of the skilled staff, 

active attraction of academic community to solving problems in the sphere of forestry, 

implementation of the model of administrative and commercial functions division between 

the corresponding subjects so on) and is emphasized perspective directions of further 

international collaboration in the sphere of protection and defence of forest fund. 

It is substantiated the principal directions of improvement in the sphere of 

administrative law protection and defence of forest fund: 1) normative, with separation in 

its structure such components that need the improvement: a) definitive; b) ―principle‖ 

(normative fixing of corresponding norms-rules); c) regulative administrative law norms in 

the sphere of protection and defence of forest fund; d) protective administrative law norms 

in this sphere; e) procedural administrative law norms in the sphere of protection and 

defence of forest fund; 2) institutional (connected with standing of State agency of forest 

resources of Ukraine, item of function optimization according to ownership of forests of 

state-owned legal entity and others); 3) informational, with separation in the structure of 

last one educational and public levels. 
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21.01.1994 р. № 3852‒XII 

Мінприроди (Мінекології) України, ‒ Міністерство (‒а, ‒у, ‒і, ‒ом) екології та 

природних ресурсів України 

МЗП – мінімальна (‒ої, ‒ій, ‒ою, ‒их) заробітна (‒ої, ‒ій, ‒ою, ‒их) плата (‒и, ‒

і) 

Мінагрополітики України – Міністерство (‒а, ‒у, ‒і, ‒ом) аграрної політики та 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Ліси мають важливе значення не лише для екологічної 

безпеки та економіки кожної держави, а й у планетарних масштабах. Постійно 

зростаюча кількість пожеж у всьому світі, причиною яких є не тільки об’єктивні 

чинники, а й людський фактор, є лише однією із загроз лісовим фондам кожної 

держави та світу загалом. Крім навмисних підпалів, знищення або пошкодження 

лісових фондів пов’язане з низкою інших дій людини. Для України гостру проблему 

становлять вирубка пралісів, знищення лісів через несанкціонований видобуток 

бурштину. Причиною більшості таких порушень є непогодженість діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації у сфері охорони й захисту лісового фонду, 

розбалансування їхніх функцій, недостатній контроль із боку суб’єктів публічної 

адміністрації, невідповідність адміністративної відповідальності характеру 

правопорушень і навіть відсутність такої відповідальності взагалі. Наслідком цих та 

інших факторів є зменшення лісистості країни, яка й без того не відповідає науково 

обґрунтованим показникам, а також постійне погіршення екологічної ситуації. 

Адміністративне право як галузь, норми якої регулюють відносини публічного 

адміністрування в різних сферах, у тому числі щодо охорони й захисту відносин у 

сфері лісового фонду, є домінуючою порівняно з іншими як публічними, так і 

приватними галузями права, а її матеріальні та процесуальні й процедурні норми 

пронизують майже кожен аспект цих відносин. Істотними є також статистичні 

показники щодо кількості адміністративних правопорушень у відповідній сфері. За 

даними Державної служби статистики України, у 2013 р. в провадженні перебувало 

153 888 адміністративних справ, у 2014 р. ‒ 87 353 справи, у 2015 р. ‒ 67 054 справи, 

у 2016 р. ‒ 61 190 справ, у 2017 р. ‒ 61 034 справи. Усе це актуалізує потребу в 

дослідженні особливостей адміністративно-правової охорони та захисту лісового 

фонду України, зумовлює необхідність виявлення наявних проблем і прогалин із 

розробленням шляхів їх усунення. 
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У роботі досліджувалися праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі теорії 

держави та права (С.С. Алексєєва, А.М. Колодія, О.В. Петришина, С.П. Погребняка 

та інших), конституційного права (Л.М. Дешко, Р.О. Максимовича та інших), 

міжнародного права (О.В. Базова, Є.В. Попка та інших), цивільного права (М.М. 

Дякович, О.М. Нікітюк та інших), екологічного, земельного права (Д.В. Бусуйок, 

А.П. Гетьмана, В.Л. Мунтяна та інших), а також фахівців у галузі державного 

управління (М.Б. Бизової, О.Я. Лазора та інших). Також під час написання 

дисертаційного дослідження використано розвідки вітчизняних і зарубіжних 

учених-адміністративістів, що стосуються тих чи інших питань, пов’язаних із 

такими аспектами: адміністративно-правовою охороною та захистом; 

особливостями регулюючих та охоронних, матеріальних і процесуальних норм 

адміністративного права, предмета й методів адміністративного права, механізму 

адміністративно-правового регулювання; особливостями статусу та діяльності 

публічної адміністрації; наданням адміністративних послуг та іншими аспектами, 

крізь призму яких досліджувалися особливості адміністративно-правової охорони й 

захисту лісового фонду (роботи В.Б. Авер’янова, Д.А. Арутюняна, Д.М. Бахраха, 

В.М. Бевзенка, Ю.П. Битяка, В.В. Галунька, Г.А. Гарварт, Є.А. Гетьмана, Г.А. 

Гончаренко, І.А. Гончарової, С.Л. Горьової, І.С. Гриценка, П.В. Діхтієвського, М.І. 

Єропкіна, Р.В. Ігоніна, І.Д. Казанчук, Л.П. Коваленко, О.А. Козачук, Ю.М. Козлова, 

Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, О.В. Кузьменко, В.І. Курила, Є.В. Курінного, І.А. 

Куян, Ю.О. Легези, Д.М. Лук’янця, О.Є. Луньова, Н.В. Марфіної, С.В. Матчук, Р.С. 

Мельника, Р.В. Миронюка, С.О. Мосьондза, О.О. Онищука, І.Д. Пастуха, Г.І. 

Петрова, С.В. Пєткова, Н.Б. Писаренко, Л.Л. Попова, Д.В. Приймаченка, К.А. 

Рябець, В.В. Савіцької, А.О. Селіванова, С.Г. Стеценка, В.П. Тимошука, О.І. 

Харитонової, В.Г. Чорної, Ю.С. Шемшученка, А.М. Школика, О.М. Якуби та інших 

авторів). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Формулювання 

теми здійснено з урахуванням положень Пріоритетних тематичних напрямів 

наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 р., 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2011 р. № 942, 
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Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016‒2020 рр., затверджених 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України від 03 

березня 2016 р. Дисертацію виконано в межах планів наукових досліджень 

Запорізького національного університету. Тема роботи пов’язана з такими 

програмними документами, як Закон України «Про Основні засади державної 

екологічної політики України на період до 2020 року», Національна стратегія 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016‒2020 рр., 

Концепція реформування та розвитку лісового господарства, Концепція 

реформування системи державного нагляду у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, Концепція створення єдиної державної системи 

електронного обліку деревини. 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є з’ясування сутності та 

особливостей адміністративно-правової охорони й захисту лісового фонду на 

підставі узагальнення положень чинного законодавства, судової практики, 

зарубіжного досвіду та наукових розробок, а також розроблення пропозицій з 

удосконалення нормативно-правової бази в цій сфері. 

Для досягнення цієї мети необхідно послідовного вирішити в дисертаційній 

роботі такі основні задачі: 

– охарактеризувати лісовий фонд як об’єкт адміністративно-правової охорони 

та захисту; 

– визначити співвідношення й зміст понять «охорона», «захист», «правова 

охорона», «правовий захист», «адміністративно-правова охорона», 

«адміністративно-правовий захист» та з’ясувати місце останніх щодо лісового 

фонду як об’єкта охорони й захисту; 

– встановити особливості механізмів правового регулювання та реалізації 

адміністративно-правової охорони й захисту лісового фонду; 

– охарактеризувати специфіку адміністративно-правових норм як початкового 

елементу механізмів правового регулювання та реалізації адміністративно-правової 

охорони й захисту лісового фонду; 
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– розкрити особливості формалізованих актів як елемента механізмів правового 

регулювання та реалізації адміністративно-правової охорони й захисту лісового 

фонду; 

– з’ясувати особливості адміністративно-правових відносин з охорони та 

захисту лісового фонду; 

– охарактеризувати форми міжнародного співробітництва та вивчити 

міжнародний досвід адміністративно-правового регулювання, охорони й захисту 

лісового фонду; 

– визначити актуальні проблеми адміністративного права в галузі охорони й 

захисту лісового фонду та практики його реалізації, запропонувати шляхи їх 

вирішення. 

Об’єктом дослідження є врегульовані нормами адміністративного права 

суспільні відносини у сфері охорони та захисту лісового фонду України. 

Предметом дослідження є адміністративно-правові засади охорони й захисту 

лісового фонду України. 

Методи дослідження. У роботі використано комплекс загальнонаукових і 

спеціальних методів наукового пізнання, за допомогою яких обґрунтовано 

теоретичні положення й рекомендації з подальшого наукового розроблення теми та 

вдосконалення адміністративного законодавства у сфері охорони й захисту лісового 

фонду. Логіко-юридичний метод використано для формулювання базових дефініцій 

дисертації (підрозділи 1.1, 1.2). Для виявлення змісту суміжних із категорією 

«лісовий фонд» понять («ліс», «лісова ділянка» тощо), для розкриття ґенези уявлень 

про адміністративно-правову охорону й захист лісового фонду та змін, які 

відбувалися в нормативному врегулюванні цих питань, суб’єктного складу відносин 

з управління, охорони та захисту лісового фонду, а також вивчення міжнародного 

досвіду в цій сфері, характеристики перспектив удосконалення нормативного 

врегулювання питань адміністративно-правової охорони й захисту лісового фонду 

застосовано історико-правовий і порівняльно-правовий методи (підрозділи 1.1, 2.1, 

2.2, 3.1, 3.2). За допомогою формально-логічного методу обґрунтовано позицію 

щодо того, що лісове право є напрямом диференціації адміністративного права 
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України (підрозділ 2.3). Метод системного аналізу застосовано для дослідження 

поняття «лісовий фонд» як комплексного, що включає сукупність взаємопов’язаних 

і взаємозумовлених елементів; понять «адміністративно-правова охорона» та 

«адміністративно-правовий захист» лісового фонду; співвідношення охоронних і 

захисних, матеріальних та процесуальних норм (підрозділи 1.1, 1.2, 2.3). 

Статистичний метод використано для демонстрації динаміки лісистості країни, 

адміністративних правопорушень у сфері лісового господарства, звернень громадян 

тощо (підрозділи 1.1, 2.2, 2.3). За допомогою методу групування та структурно-

логічного методу з’ясовано коло суб’єктів охорони й захисту лісового фонду та 

запропоновано критерії їх класифікації (підрозділ 2.1). Методи моделювання, 

аналізу та синтезу використано для розроблення пропозицій з удосконалення 

законодавства, окреслення перспективних напрямів удосконалення сфери 

адміністративно-правової охорони та захисту лісового фонду (підрозділ 3.2). 

Комплексне застосування цих методів забезпечило повноту та об’єктивність 

положень, наведених у дисертації. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти Верховної 

Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, формалізовані акти 

центральних органів виконавчої влади, рішення Конституційного Суду України, 

міжнародні нормативно-правові акти тощо. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення судової практики з 

розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері лісового господарства, 

практики Європейського суду з прав людини, постанов і рішень вищих судових 

органів України, а також правова публіцистика, довідкові видання, статистичні 

матеріали тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісних 

комплексних досліджень, що присвячене з’ясуванню сутності, особливостей 

адміністративно-правової охорони та захисту лісового фонду. У результаті 

проведеного дослідження сформульовано нові наукові положення й висновки, 

зокрема: 
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уперше: 

– розкрито зміст адміністративно-правової охорони та захисту лісового фонду 

крізь призму дихотомій «публічне/приватне право», «матеріальне/процесуальне 

право»; 

– охарактеризовано особливості адміністративно-правової охорони лісового 

фонду в нерозривному зв’язку з охороною прав, правопорядку, публічного порядку; 

– досліджено співвідношення ролі та змісту регулюючих та охоронних, 

матеріальних і процесуальних норм адміністративного права щодо охорони й 

захисту лісового фонду між собою та порівняно з відповідними нормами інших 

галузей права; 

удосконалено: 

– теоретичні підходи до розуміння понять «охорона» та «захист» як засобів 

урегулювання суспільних відносин у сфері публічного управління та користування 

лісами в частині розмежування понять «регулювання», «охорона» й «захист» з 

акцентом на нормативності як ознаці регулювання з подальшою деталізацією щодо 

галузевої належності та пропозицією авторських дефініцій адміністративно-

правової охорони й адміністративно-правового захисту лісового фонду; 

– наукові положення про систему суб’єктів публічної адміністрації у сфері 

охорони та захисту лісового фонду з виділенням таких критеріїв класифікації: а) 

«мета наділення повноваженнями та обов’язками у сфері лісового господарства» (з 

виокремленням суб’єктів публічної адміністрації, на яких покладено публічне 

регулювання лісових відносин, публічне управління в цій сфері, функції та 

обов’язки з охорони лісів і щодо захисту лісів, функції контролю); б) «наявність 

владних повноважень» (з виокремленням суб’єктів публічної адміністрації, які 

наділені повноваженнями з нормативного забезпечення, реалізації нормативних 

положень, охорони й захисту відповідних правовідносин, забезпечення контролю за 

охороною та захистом лісового фонду, суб’єктів, які зобов’язані додержуватися 

законодавчих приписів регулятивних та охоронних норм, і суб’єктів 

адміністративної відповідальності в разі їх порушення); 

– теоретичні положення щодо формулювання базової дефініції «лісовий фонд 



22 
 

України» та похідних від неї (державний/комунальний/приватний лісові фонди), а 

також дефініції «безпека лісового фонду» з обґрунтуванням доцільності 

виокремлення статті в Лісовому кодексі України, де вони мають бути закріплені як 

об’єкт адміністративно-правового регулювання; 

дістали подальшого розвитку: 

– наукові положення щодо розмежування понять «охорона», «захист», «правова 

охорона», «правовий захист», «адміністративно-правова охорона», 

«адміністративно-правовий захист» у частині праксеологічного й нормативного їх 

аспектів; 

– наукові класифікації адміністративних правопорушень у сфері охорони та 

захисту лісового фонду в частині виокремлення критерію «галузева належність 

норм, якими закріплені правопорушення» з виокремленням у межах нього груп 

норм кодифікованих і некодифікованих законодавчих актів; 

– наукові розроблення щодо місця й співвідношення регулюючих та охоронних 

адміністративних правовідносин стосовно специфічного об’єкта охорони й захисту 

‒ лісового фонду; 

– теоретичні положення про доцільність перегляду системи суб’єктів розгляду 

справ про адміністративні правопорушення у сфері лісового господарства в частині 

відмови від адміністративного порядку розгляду цих справ, що дасть змогу 

розширити сферу можливих стягнень і застосувати більш суворі санкції за 

відповідні правопорушення; 

– пропозиції щодо необхідності скасування (удосконалення змісту) низки 

«непрацюючих» адміністративно-деліктних норм (ст. ст. 49, 69 тощо Кодексу 

України про адміністративні правопорушення); 

– обґрунтування комплексності відносин у сфері охорони й захисту лісового 

фонду та домінування адміністративно-правового складника законодавства в 

урегулюванні цих відносин; 

– наукові розроблення пріоритетних напрямів подальшого вдосконалення 

сфери адміністративно-правової охорони й захисту лісового фонду з виокремленням 

нормативного, інституційного та інформаційного аспектів; 
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– пропозиції внесення таких змін до чинних законодавчих актів, зокрема: 1) 

виокремлення в Лісовому кодексі України статті з нормами-принципами (у тому 

числі принципів охорони й захисту лісового фонду); 2) виокремлення в Лісовому 

кодексі України статті з нормами-дефініціями із закріпленням як уже наявних, проте 

розкиданих по всьому тексту, так і нових дефініцій; 3) зміни п. 5 ч. 1 ст. 28-1, ч. 2 ст. 

39-1, ст. ст. 89–92, п. 19 ч. 2 ст. 105 Лісового кодексу України (у частині зміни назви 

суб’єктів публічної адміністрації, на яких покладається здійснення охорони й 

захисту лісів); 4) об’єднання в одному розділі Лісового кодексу України як 

загальних (щодо охорони й захисту лісів загалом), так і спеціальних (щодо окремих 

лісових ділянок) норм; 5) зміни ч. 1 ст. 5, ч. 2 ст. 35, положень розділів 3, 4, 8 Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища» (щодо узгодження 

з положеннями Лісового кодексу України підходів до розуміння поняття «ліс», 

уніфікації системи суб’єктів регулювання, управління, охорони, захисту й контролю 

у сфері лісового фонду); 6) зміни Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про державну лісову охорону» від 16 вересня 2009 р. № 

976 (у частині зміни назви державної лісової охорони). 

Практичне значення одержаних результатів пов’язується з науково-

теоретичними та практичними розробками, які можуть бути використані в: 

– науково-дослідній сфері – під час проведення наукових семінарів, досліджень 

з актуальних проблем адміністративного права, підготовки монографій, конкурсних 

наукових робіт, досліджень у межах спеціалізованих наукових тем (акти 

впровадження Одеського національного університету імені І.І. Мечникова від 18 

червня 2018 р., Запорізького національного університету від 12 листопада 2018 р., 

Бердянського інституту державного та муніципального управління Класичного 

приватного університету від 15 листопада 2018 р.); 

– правотворчості – для підготовки наукових висновків щодо норм права з 

питань забезпечення охорони й захисту лісового фонду, удосконалення 

термінологічного складника законодавчих актів; 

– правозастосовній діяльності – для подальшого реформування 

адміністративно-правових відносин у сфері лісового господарства, діяльності 
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суб’єктів публічної адміністрації цієї сфери в частині реалізації механізму 

адміністративно-правового регулювання їх діяльності; 

– навчальному процесі – під час підготовки навчальних програм та викладання 

дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративно-правова реформа в Україні», 

«Адміністративне судочинство», «Теоретичні проблеми адміністративного 

судочинства», «Міжнародні стандарти державного управління» тощо (акти 

впровадження Університету митної справи та фінансів від 20 листопада 2018 р., 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова від 18 червня 2018 р., 

Бердянського інституту державного та муніципального управління Класичного 

приватного університету від 15 листопада 2018 р., Запорізького національного 

університету від 12 листопада 2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дослідження здійснено автором самостійно з 

урахуванням новітніх здобутків доктрини адміністративного права. Всі використані 

у роботі положення і висновки ґрунтуються на власних дослідженнях автора. 

Апробація результатів дослідження. Результати розроблення проблеми 

дослідження, його основні узагальнення, висновки та рекомендації оприлюднені на 

чотирьох науково-практичних конференціях: «Рівень ефективності та необхідність 

впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику» (м. 

Харків, 2018 р.), «Міжнародне та національне законодавство: способи 

удосконалення» (м. Дніпро, 2018 р.), «Особливості розвитку публічного та 

приватного права в Україні» (м. Харків, 2018 р.), «Правове регулювання суспільних 

відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення» (м. Запоріжжя, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено в 6 

наукових статтях, з них 5 опубліковано у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 4 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, які містять сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 246 сторінок. Список використаних 

джерел налічує 465 найменувань і займає 48 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ Й ЗАХИСТУ ЛІСОВОГО 

ФОНДУ 

 

 

1.1. Лісовий фонд України як об’єкт охорони та захисту нормами 

адміністративного права 

 

Розкриваючи зміст поняття «лісовий фонд», насамперед слід зазначити на 

відсутність єдності у поглядах науковців щодо доцільності чи недоцільності його 

виокремлення, адже вітчизняне лісове законодавство, хоча і «оперує» цим поняттям, 

натомість не закріплює його чіткого визначення, а наукова спільнота, зважаючи на 

те, що «воно є винаходом радянської юридичної науки» [1, с. 135; 2, с. 40], від якого 

відмовились усі пострадянські країни, які увійшли до складу Європейського Союзу 

(далі – ЄС), зважаючи на невикористання цього поняття у країнах із розвинутою 

ринковою економікою, схиляється до думки про доцільність відмови від нього (див., 

напр. [1, с. 135]). Натомість, на думку М.В. Краснової, юридичне поняття «ліс» 

пов’язане з формуванням лісового фонду [3, с. 366; 4, с. 522; 5, с. 462). На наш 

погляд, навряд чи доцільною є відмова від понять, які є вже усталеними та 

вживаними, адже вони все одно будуть використовуватись. Тому слід погодитись із 

висловленою у наукових джерелах думкою, що, оскільки категорія «лісовий фонд» є 

базовою в системі лісового законодавства, і від того, який зміст у неї вкладається, 

залежать особливості застосування норм адміністративного права, адже у КУпАП 

використовуються різні позначення для лісового фонду («землі державного лісового 

фонду», «лісосічний фонд», «захисні лісові насадження», «ліс», «лісові смуги» 

тощо), необхідним є формулювання уніфікованого поняття «лісовий фонд» [6, с. 66]. 

Нормативне визначення поняття «лісовий фонд» як таке відсутнє, адже 

формулювання «усі ліси на території України …. становлять лісовий фонд…» (ст. 1 

ЛК України [7]) навряд чи можна визнати дефініцією у загальноприйнятому 
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розумінні як «короткого визначення якогось поняття, в якому враховано всі його 

істотні ознаки» [8, с. 178]. Як вірно зазначають А.М. Васильєв, Т.С. Подорожна про 

категоріальну логіку вираження теорії правової норми у структурних понятійних 

рядах [9, с. 162], чим досконаліша правова термінологія, тим ефективніший процес 

«оперування» змістом нормативних розпоряджень [10, с. 10]. Не покращує ситуацію 

й інша норма у ЛК України – ч. 1 ст. 4, яка визначає склад лісового фонду («до 

нього належать лісові ділянки, у т.ч. захисні насадження лінійного типу, площею не 

менше 0,1 га») та закріплюється перелік об’єктів, які не належать до лісового фонду. 

Про лісовий фонд йдеться і у ч. 2 ст. 2 ЛК України, де закріплюється положення, що 

лісовий фонд України та окремі лісові ділянки є об’єктом лісових відносин. Таким 

чином, розмежовуються поняття «лісовий фонд» та «лісові ділянки», а аналіз змісту 

ст. 1 ЛК України дозволяє стверджувати, що, крім наведених вище понять, 

законодавець окремо виділяє також поняття «ліс», «земельна лісова ділянка», 

«природні ліси», «праліси», «квазіпраліси» [7]. 

Враховуючи, що основу поняття «лісовий фонд» складають «ліс» та «фонд», 

необхідним є здійснення аналізу змісту як безпосередньо цих понять, так і 

пов’язаних із ними понять. Насамперед, слід врахувати нормативні визначення 

«ліс», базовим з яких слід визнати те, яке закріплено у спеціалізованому 

нормативно-правовому акті (далі ‒ НПА) – ЛК України. З аналізу змісту поняття 

«ліс», наведеного у ст. 1 ЛК України [7], вбачається, що у ньому виокремлено такі 

складові, як: 1) рослинність (деревна, чагарникова, трав’яна); 2) ґрунти; 3) 

тваринний світ; 4) мікроорганізми; 5) інші природні компоненти, що дозволяє 

стверджувати про таку особливість відповідної екосистеми, як поєднання живих 

(рослинність, тваринний світ) та неживих (ґрунти) компонентів. Крім ЛК України, в 

окремих НПА вміщуються нормативні визначення різновидів лісів. Так, у ст. 1 

Закону України № 2739-VI від 02.12.2010 р. вміщується визначення «ліс населеного 

пункту», в якому йдеться про лісовий масив та про ділянки лісу, особливість яких 

має прояв у місці їх розташування (певний населений пункт) [11]. 

Аналіз законодавчої термінології, розміщеної на офіційному сайті ВРУ, 

дозволяє виявити ще декілька пов’язаних із різновидами лісів термінів, зокрема: 
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лісів першої та другої груп (див., напр.: [12; 13]), відмінності між якими полягають у 

тих функціях, які на них покладаються (перші – природоохоронні, другі мають як 

екологічне, так і експлуатаційне значення); захисні, рекреаційно-оздоровчі ліси, ліси 

природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, експлуатаційні 

ліси (ст. 39 ЛК України [7]), поділ яких здійснюється за екологічним і соціально-

економічним значенням. 

На офіційному сайті Державного агентства лісових ресурсів України (далі – 

Держлісагентство України) вказано, що: а) загальна площа лісового фонду України 

становить 10,4 млн. га, із яких вкритих лісовою рослинністю – 9,6 млн. га, а загалом 

лісистість території країни становить 15,9%; б) 73% усіх лісів України перебувають 

у власності держави, 13% – це комунальні ліси, 1% належить Міноборони України, 

не надано у користування – 7%, іншим суб’єктам належить 6% лісів [14]. Як 

вбачається з нормативного визначення «лісової ділянки», це поняття є складовою 

«лісового фонду» і характеризується такими ознаками, як визначеність її меж та її 

надання «для ведення лісового господарства, використання лісових ресурсів без 

вилучення її у землекористувача або власника землі» [7]. Необхідність врахування 

цього поняття пов’язане із вказівкою на нього у нормі ч. 1 ст. 4 ЛК України, де 

врегульовано склад лісового фонду (слід зазначити, що в окремих джерелах з 

екологічного права (див., напр.: [15, с. 254; 16, с. 228]) останню норму вважають 

визначенням «лісового фонду»). 

Інші нормативні визначення, пов’язані з поняттям «ліс», які наявні у 

вітчизняній нормативно-правовій базі, також мають певне значення для розуміння 

змісту норм, що регулюють лісові відносини, їх адміністративно-правову охорону та 

захист. Так, НПА вміщують декілька пов’язаних із досліджуваним питанням понять, 

адже у відповідних визначеннях згадується або про «лісовий фонд» (напр. у 

визначеннях «лісова пожежа», де про лісовий фонд йдеться як про певну територію 

[17], «лісовпорядкування» [7], де про лісовий фонд йдеться як про певний об’єкт 

щодо заходів, спрямованих на забезпечення ведення лісового господарства, 

охорони, захисту, використання лісів), або вони безпосередньо пов’язані з поняттям 

«ліс» (напр., у визначеннях: «лісистість території» [12; 13], «лісова сертифікація» 
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[7], «лісове насінництво» [18], «лісовий сервітут» [7], «лісові відносини» [7], «лісові 

генетичні резервати» [18], «лісові землі» [19], «лісові ресурси» [7], «лісові рослини» 

[20], «лісовідновні рубки» [21], «лісокультурні роботи» [22], «лісоматеріали» [23; 

24], «лісонасінна  база» [18; 20], «лісонасінне районування» [18], «лісопарк» [11; 25; 

26], «лісорозведення» [7], «лісорослинні зони» [12], «лісосічні роботи» [22] тощо). 

Аналіз нормативних дефініцій свідчить, що недоліком врегулювання лісового 

фонду як об’єкту охорони та захисту з боку держави нормами різних галузей права, і 

адміністративне право як галузь, яка вміщує значну (найбільшу) кількість 

регулюючих та охоронних щодо лісового фонду норм, не є виключенням у цьому 

аспекті, є, насамперед, відсутність чіткого визначення «лісовий фонд», адже із 

суміжних термінів однозначної відповіді на це питання не вбачається, і про «лісовий 

фонд» згадується і у сенсі певної території, і у сенсі певного «набору об’єктів» 

охорони. Іншим недоліком є використання у суміжних із поняттями «ліс», «лісовий 

фонд» категоріях нормативних конструкцій, визначення яких також відсутнє (напр., 

у нормативній дефініції «лісопарк» [11; 25; 26] визначення подається через поняття 

«лісовий масив» щодо якого відсутні нормативні дефініції). Наразі вже виправлено 

один з недоліків, про який зазначалося нами щодо нормативного визначення 

поняття «ліс», – додано пояснення «екосистема» [27, с. 175], що дозволило 

акцентувати увагу на взаємозв’язку та взаємовпливі різних природних об’єктів 

(компонентів), які «включаються» у поняття «ліс», їх вплив і на природнє 

середовище загалом. Серед недоліків нормативних визначень «ліс» та «лісовий 

фонд» у наукових джерелах вказують на: 1) недоцільність обмеження поняття 

«лісовий фонд» певним мінімальним розміром [1, с. 133]; 2) відірваність 

вітчизняного поняття «ліс» від категорії «земельна ділянка» [1, с. 134]; 3) 

незавершеність вітчизняного поняття «ліс» (необхідність для більш чіткого його 

розуміння звертатись до норми, в якій визначено, що є і що не є лісовим фондом) [1, 

с. 135]; 4) неконкретизація у нормативному визначенні «ліс» різновиду призначення 

земель (нормативне визначення передбачає розміщення лісів на землях будь-якого 

призначення та будь-якої форми власності) [1, с. 135; 28]; 5) необхідність 

закріплення у ЛК України поняття «лісосічний фонд» [29, с. 4]; 6) «оперування» 



29 
 

поняттям «оптимальна лісистість», нормативне визначення якого відсутнє [30, с. 

11]; 7) доцільність заміни у дефініції «ліс» слова «ґрунт» на «земля» [31; 32, с. 146]. 

Враховуючи, що поняття «лісовий фонд» комплексне, в основі якого фактично 

знаходиться слово «фонд», а вже характеристикою останнього є «лісовий», аналізу 

потребує зміст цього поняття. Як вже зазначалось, відповідно до ч. 3 ст. 1 ЛК 

України, усі ліси на території України, незалежно від того, на землях яких категорій 

за основним цільовим призначенням вони зростають, та незалежно від права 

власності на них, становлять лісовий фонд України і перебувають під охороною 

держави [7]. У сучасних енциклопедичних виданнях з екологічного права наведена 

норма подається як визначення «лісового фонду» (див., напр. [33, с. 463]). 

Порівнявши законодавчий підхід до врегулювання лісових відносин в інших 

країнах, можна дійти таких висновків: 1) лісове законодавство інших країн доволі 

часто, як і в Україні, має окремий кодифікований акт – Лісовий кодекс відповідної 

країни (напр., у Грузії, Білорусі, Азербайджані, Таджикистані, Туркменістані, 

Вірменії, Молдові, Казахстані, Киргизстані, Румунії, Словенії [34]), рідше – закон 

про ліс (напр., в Узбекистані, Болгарії); 2) більшість національних кодифікованих 

актів вміщують окрему статтю (як правило ст. 1), в якій сконцентровано основні 

терміни, які використовуються у цьому кодифікованому акті (напр., у ЛК Грузії 

серед таких термінів закріплено «лісовий фонд», «державний лісовий фонд», 

«місцевий лісовий фонд»; у ЛК Туркменістану визначено «лісосічний фонд» [34]); 

3) у значній кількості країн (напр., у ЛК Білорусі, ЛК Таджикистану, ЛК 

Туркменістану, ЛК Вірменії, ЛК Киргизстану [34]) закріплено такі терміни, як 

«охорона лісового фонду» та «захист лісового фонду». 

Аналіз змісту поняття «фонд», наведений у словниках, свідчить, що останнє 

тлумачиться як: 1) сукупність чого-небудь [8, с. 724]; 2) запаси, ресурси, 

нагромадження держави; 3) кошти або матеріальні цінності, які використовуються з 

певною метою [35, с. 1389; 36, с. 712-713]. Подібний підхід спостерігається у і 

науково-популярних та енциклопедичних виданнях. Так, при характеристиці 

«земельного фонду» йдеться про сукупність всіх земель; «мисливського фонду» ‒ 

сукупність видів мисливських тварин [37, с. 83]. Г.І. Балюк, А.А. Слепченко 
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вважають, що лісовий фонд України являє собою сукупність лісових ділянок [33, с. 

463], Н.Р. Малишева ‒ сукупність усіх лісів України незалежно від того, в чиєму 

користуванні вони перебувають [38, с. 500]. 

У лісовому законодавстві інших країн «лісовий фонд» визначається, як: 1) 

сукупність державного лісового фонду та лісів, які знаходяться в інших формах 

власності; сукупність лісу… (ст. 1 ЛК Грузії [34]); частина території … де росте ліс, 

а також території, не вкриті лісом, але призначені для потреб лісового господарства 

(п. 3 ч. 1 ЛК Туркменістану [34]). Схожим чином з ЛК України побудовані норми 

про лісовий фонд і у ЛК Казахстану (ч.1 ст. 6) та ЛК Киргизстану (ст. 6) ‒ цей 

термін не включено в окрему статтю з термінами [34]. 

Аналіз нормативного врегулювання лісових відносин в інших країнах та аналіз 

змісту слова «фонд» дає підстави для висновку, що підхід вітчизняного законодавця 

до термінологічної складової лісового законодавства є дещо схожим із таким 

підходом в окремих інших країнах. Тлумачення змісту положень ЛК України, в яких 

згадується про «лісовий фонд», загалом відповідає тому значенню, яке має слово 

«фонд» у його поєднанні з таким об’єктом як «ліс», натомість недоліком є нечіткість 

його формулювання, невиокремлення його саме як дефініції. Побудова терміну 

через інший термін («ліс») є можливою, адже законодавець використовує такі 

конструкції задля уникнення повторів. До того ж у ЛК України додержано логіку 

подання таких пов’язаних термінів (спочатку наводиться визначення «ліс», яке 

відповідає вимогам, які пред’являються до дефініцій, а згодом йдеться про лісовий 

фонд [39, с. 126-127]). Але слід закріпити чітку дефініцію «лісовий фонд». 

У наукових джерелах пропонуються визначення окремих різновидів лісового 

фонду за критерієм «форма власності». Так, Г.А. Гарварт пропонує «державний 

лісовий фонд» визначати, як усі ліси й землі лісогосподарського призначення, 

розташовані у межах державних кордонів України, відмежовані від земель інших 

категорій та призначенні для задоволення різноманітних потреб [6, с. 69]. 

Вдосконаленням вже наявних дефініцій авторка вважає доповнення її змісту лісами, 

що перебувають у межах населених пунктів, та землями лісогосподарського 

призначення [30, с. 4, с. 13]. Вказане визначення має певні недоліки, адже: 1) у 
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межах поняття «фонд» як сукупності чогось однакового та однорідного поєднується 

«ліс» як рослинність та землі, що не є однорідними об’єктами. Слід зазначити, що й 

законодавець у межах поняття «фонд» інколи поєднує неоднорідні елементи. Так, 

визначаючи поняття «природно-заповідний фонд», у його межах поєднуються різні 

ділянки суші і водного простору, природні комплекси та інші об’єкти, що мають 

цінність для держави (див. ст. 1 однойменного Закону [40]); 2) формулювання 

«різноманітних» (потреб) дозволяє включити до нього будь-що, що суперечить 

призначенню дефініцій як стислих визначень із конкретними суттєвими ознаками 

явища, предмета, в яких має розкриватись не лише зміст поняття, але й «логічні 

зв’язки, відношення з іншими поняттями в певній понятійній системі» [41, с. 100]. 

Мабуть тому у дисертації вона відмовилась від цієї частини своєї дефініції [30, с. 7]. 

Отже, лісовий фонд – це комплексне поняття з точки зору: 1) віднесення його 

до сфери регулювання різних галузей законодавства, більшість з яких є публічними; 

2) об’єднання цим поняттям різних складових, що пов’язані з формою власності на 

ліси (лісовий фонд України = державний + приватний + комунальний лісові фонди). 

У зв’язку з цим доцільним є закріплення у ЛК України, враховуючи наявність різних 

форм власності на ліси, відповідних дефініцій. 

Щодо зв’язку лісових правовідносин із різними галузями права в аспекті 

виокремлення предмета самостійної галузі, слід зазначити, що існує щонайменше 

два підходи щодо доцільності чи недоцільності виокремлення лісового права як 

самостійної галузі права. Як вірно зазначив В.П. Печуляк, у вітчизняній науці права 

не склалось чіткого уявлення про місце і роль лісового права у системі права 

України [42, с. 258]. На думку одних учених, які або прямо про це зазначають, або 

перелічують його серед інших галузей права (напр. К.А. Рябець [43, с. 8], І.І. 

Каракаш [44, с. 21 ]), існує самостійна галузь права – лісове право України 

(порівняно виокремлена система правових норм, які регулюють лісові відносини 

[33, с. 458]; сукупність правових норм, якими регулюються суспільні відносини у 

сфері охорони, раціонального використання і відтворення лісових ресурсів [38, с. 

499]), на думку інших, – воно є складовою (підгалуззю) екологічного 

(природоохоронного) права (див., напр.: [33, с. 291; 45, с. 302; 46, с. 326; 47, с. 27]). 
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Крім цього виокремлюють фауністичне та флористичне право, а, враховуючи, що 

відповідні складники є елементами поняття «ліс», зрозумілим стає «пересікання» 

усіх вказаних галузей (підгалузей). 

Крім незавершеності дискусії щодо місця лісового права у системі права, 

наявні й інші дискусії. Так, через пов’язаність із землею представники земельного 

права радянської його доктрини (Г.М. Полянська, Л.І. Дембо), характеризуючи 

земельне право у широкому розумінні, включали до сфери його регулювання й 

лісові відносини, натомість, як зазначає А.М. Мірошниченко, для української 

доктрини таке розуміння не є характерним [48, с. 33]. В Особливій частині 

земельного права наразі виокремлюють інститути: «правовий режим земель 

природно-заповідного фонду й іншого природоохоронного призначення», «правове 

регулювання охорони та використання земель лісогосподарського призначення» [49, 

с. 7-8, с. 481-504, с. 555-577]; «правовий режим земель лісового фонду» [50, с. 310-

324]; «правове регулювання використання земель лісового фонду» [51, с. 323-329]. 

С.В. Шарапова, вказуючи на те, що землі лісогосподарського призначення є засобом 

виробництва у лісовому господарстві, зазначає, що їх охорона спрямована на 

збереження природних якостей лісів, які на них знаходяться [52, с. 156]. 

Через те, що управління у сфері лісових відносин здійснюється органами 

виконавчої гілки влади, вчені-адміністративісти не безпідставно відносять 

відповідні правовідносини до сфери регулювання адміністративного права. У 

доктрині адміністративного права управління лісовим господарством традиційно 

визнавалося складовою Особливої частини адміністративного права у радянські 

часи (див., напр.: [53, с. 255-258; 54, с. 404-408; 55, с. 362-364; 56, с. 246-247; 57, с. 

389-393; 58, с. 301-304; 59, с. 248-250; 60, с. 180; 61, с. 321-323]). Як вірно зазначив 

Ю.П. Битяк, «компактні» галузі права (до них він відносить фінансове, митне, 

екологічне, медичне тощо), як правило, об’єднують норми, які раніше були 

інститутами у складі так званої Особливої частини адміністративного права [62, с. 

9], що свідчить про належність відповідних відносин до галузі адміністративного 

права через їх первісне походження. Тому дискусійним є віднесення окремими 

вченими-юристами до предмету екологічного права також і «управлінських лісових 
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відносин» [3, с. 369] та зведення ролі адміністративного права лише до встановлення 

різновидів санкцій за правопорушення у сфері лісового господарства та порядку 

притягнення до такої відповідальності. До того ж адміністративна форма є одним з 

різновидів форм захисту екологічних прав громадян (поряд з судовим та 

громадським захистом [63, с. 54]). 

На користь віднесення лісових правовідносин до сфери регулювання 

адміністративного права свідчить і той факт, що центральні органи виконавчої 

влади (далі – ЦОВВ), на які покладаються функції з управління лісовим 

господарством, здійснюють: керівництво лісоустроєм, відновлення лісів, обліснення 

степних районів, охорону лісів [53, с. 255]; організацію охорони лісів від пожеж та 

захист від шкідників та хвороб, охорону від самовільних порубок та інших 

лісопорушень [54, с. 405; 55, с. 363; 57, с. 390; 58, с. 301-302]. Враховуючи 

тенденцію до поширення сфери регулювання адміністративного права на значну 

кількість суспільних відносин (напр., роботи Р.С. Мельника, С.О. Мосьондза, Є.В. 

Петрова, які виокремлюють адміністративно-господарське право [64, с. 191; 65, с. 

16; 66, с. 59; 67]; В.М. Бевзенка, який виокремлює адміністративно-земельне право 

[68]), можна було б запропонувати й виокремлення «адміністративно-лісового 

права», натомість, як вірно зазначає Т.О. Коломоєць, у більшості наукових праць з 

пропозиціями виокремлення в якості підгалузей (у т.ч. «нових») адміністративного 

права відсутня обґрунтована та детальна аргументація щодо наявності у відповідній 

сукупності норм права ознак самостійної галузі, що й актуалізує наукову дискусію 

як щодо доцільності виокремлення таких елементів, так й наявності у них ознак того 

чи іншого елементу системи права [69, с. 29]. У зв’язку з цим, слід підтримати 

позицію С.Г. Стеценка щодо недоцільності розпорошення предмету 

адміністративного права шляхом виокремлення із нього правових утворень та 

претендування їх на самостійний статус коли це не витребувано юридичною наукою 

та правозастосовною практикою [70, с. 20]. Натомість більшість аспектів у сфері 

лісових відносин (регулювання, управління, дозвільні засоби, контроль як засіб 

охорони, безпосередньо охорона та захист засобами адміністративного права (і у т.ч. 

адміністративне-деліктне законодавство), адміністративний порядок оскарження, 
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можливість оскарження дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень в 

порядку адміністративного судочинства тощо) належить до сфери регулювання саме 

адміністративного права (та/або адміністративного процесу, якщо враховувати 

наявну сучасну дискусію щодо виокремлення останнього). Саме тому чимало 

дисертаційних досліджень у сфері адміністративного права та процесу  і державного 

управління за часи незалежності України присвячено тим чи іншим аспектам 

лісових відносин. Так, І.А. Куян (2001 р.) досліджувала питання адміністративної 

відповідальності за екологічні правопорушення [71]; О.Я. Лазор (2004 р.) – 

адміністративно-правові засади державного управління у сфері реалізації 

екологічної політики в Україні [72]; Н.В. Марфіна (2007 р.) – стан законодавчої бази 

адміністративної відповідальності за порушення у сфері лісового законодавства, її 

теоретичних засад та практики застосування [73]; К.А. Рябець (2007 р.) – 

адміністративно-правове регулювання екологічної діяльності [43]; О.О. Онищук 

(2009 р.) ‒ адміністративно-правову діяльність суб’єктів владних повноважень по 

боротьбі з браконьєрством [74]; О.А. Улютіна (2011 р.) – адміністративно-правові 

засади охорони навколишнього природного середовища та природокористування 

[75]; Г.А. Гарварт (2014 р.) – зміст організаційно-правових засад управління 

державним лісовим фондом [30]; С.В. Матчук (2014 р.) – адміністративно-правову 

охорону лісових ресурсів [76]; Г.А. Гончаренко (2015 р.) – організаційно-правові 

засади управління лісовим фондом України [77]; Д.А. Арутюнян (2017 р.) – 

адміністративно-правові засади контрольно-наглядової діяльності у лісовому 

господарстві України [78]; О.А. Козачук – адміністративно-правові засади 

діяльності лісової охорони [79]; Ю.О. Легеза (2018 р.) – адміністративно-правові 

засади публічного управління у сфері використання природних ресурсів [80] тощо. 

Слід зазначити, що, як вірно вказує Р.С. Мельник, наразі вже назріла 

необхідність формулювання завершеної і досконалої концепції предмета 

адміністративного права, до якого він не включає відносини, пов’язані зі 

здійсненням адміністративного судочинства та судовою процедурою притягнення 

фізичних осіб до адміністративної відповідальності [81, с. 159]. Щоправда щодо 

доцільності чи недоцільності використання категорій «предмет» та «метод» як 



35 
 

критерію для розмежування галузей права, єдності наукових поглядів не 

спостерігається. Слід підтримати позицію тих науковців, які при розгляді 

відповідних питань акцентують увагу на «публічності» чи «приватності» права 

(див., напр. [81, с. 159]), тобто розглядають особливості тих чи інших відносин з 

позиції їх належності до таких підсистем, як приватно-правова та публічно-правова; 

матеріально-правова та процесуально-правова (див., напр. [82, с. 11]). 

Крім вказаних галузей (підгалузей) права (лісове, екологічне, земельне, 

адміністративне) в частині різновиду відповідальності, до якої може бути 

притягнений суб’єкт, який порушив норми лісового законодавства, слід згадати і 

про цивільне та кримінальне право, адже відповідно до ч. 1 ст. 105 ЛК України, 

відповідні порушення тягнуть за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-

правову та кримінальну відповідальність [7]. Останнім часом все частіше йдеться 

про криміналізацію значної кількості правопорушень у сфері лісового господарства. 

Так, Прем’єр-міністр В.Б. Гройсман на засіданні КМУ 18.07.2018 р. анонсував 

масштабні перевірки у лісгоспах та на митниці та заявив про надання позитивного 

висновку парламентському законопроекту «Про криміналізацію контрабанди лісу» 

[83; 84]. Щоправда, наявні і непорозуміння між різними суб’єктами публічної влади, 

адже Президент України ветував законопроект, який передбачає обмеження річного 

обсягу заготівлі необроблених лісоматеріалів на час дії мораторію на їх експорт і 

впровадження кримінальної відповідальності за контрабанду лісу [85], і про 

підтримку цього рішення оголосили і високопосадовці Держлісагентства України 

[86], і інші державні структури (див., напр. [87]). Дослідженню проблематики 

кримінальної відповідальності за порушення у сфері лісового господарства та 

методики розслідування відповідних злочинів також останнім часом присвячується 

чимало наукових праць (напр., праці С.Б. Гавриша [88], О. В. Заічко [89]), Ю.В. 

Рябченюк [90], О.М. Пилипенко [91], Ю.А. Турлової [92, с. 6, 13, 14]). Цивільно-

правові засоби захисту пов’язані, в основному, з відносинами власності на ліси та 

договірними щодо лісів відносинами. 

Вказане свідчить про комплексність відносин, пов’язаних із лісами, 

управлінням у цій сфері, з їх охороною та захистом. Натомість більшість із вказаних 
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галузей права, що «претендують» на врегулювання тієї чи іншої частини лісових 

відносин, є публічними. В юридичних енциклопедичних виданнях публічне право 

(лат. jus publicum) визначають як систему правових норм, якими регулюються 

відносини у сфері публічної влади [281, с. 197], з якими пов’язана реалізація цієї 

влади [93, с. 132; 94, с. 174]. Поділ права на дві основні частини в залежності від 

характеру відносин, що регулюються ним, – публічне (правові норми, які захищають 

суспільні відносини, стосуються безпосередньо держави, прав та обов’язків її 

посадових осіб [93, с. 132; 94, с. 162], пов’язані з діяльністю публічної влади [82, с. 

12]) та приватне (правові норми, які захищають інтереси окремих осіб, які не 

знаходяться у відносинах влади-підпорядкування, рівноправно і вільно 

встановлюють свої права і обов’язки у відносинах, що виникають з їх ініціативи [93, 

с. 132; 94, с. 162]) пов’язують із діяльністю римських юристів. У сучасному 

правознавстві предметом регулювання публічного права, крім іншого, вважають 

також права і свободи людини, взаємовідносини особи і держави. До виключної 

сфери регулювання публічного права належать владні відносини, які є так би 

мовити його ядром [281, с. 198]. Це відносини, що виникають: між суб’єктами 

владних повноважень; між вказаними та іншими суб’єктами права; між іншими 

суб’єктами права, коли вони стосуються діяльності держави і місцевого 

самоврядування [95, с. 145]. Відносини у сфері лісового господарства, які 

безпосередньо належать до сфери регулювання норм адміністративного права та 

процесу, відповідають всім ознакам публічного права, основними серед яких є: 

регулювання відносин між органами публічної влади (спеціальний суб’єкт) та 

приватними особами; 2) орієнтація на задоволення публічних інтересів; 3) 

забезпечення однобічного волевиявлення суб'єктів права; 4) широка сфера дії та 

застосування; 5) домінування ієрархічних відносин суб'єктів та відповідної 

субординації правових актів і норм; 6) нормативно-орієнтуючий вплив; 7) пряме 

застосування санкцій, пов'язаних з обмеженням використання ресурсів [281, с. 198]; 

8) переважання приписів імперативного характеру, що регламентують відносини за 

участю держави, або між суб’єктами, які перебувають у взаєминах влади і 

підпорядкування [96, с. 180; 97, с. 339]. Відносини з охорони та захисту лісового 
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фонду є публічно-правовими ще й тому, що пов’язані з реалізацією загального 

інтересу суспільства щодо лісів (зважаючи на їх функції), який спирається на 

підтримку і захист права, що і є, як вірно зазначили С.П. Погребняк та О.В. 

Петришин [82, с. 12], публічним інтересом. 

Натомість серед засобів, за допомогою яких адміністративне право впливає на 

охорону та захист лісових відносин, можуть бути й ті, що пов’язані з приватним 

правом (із системою норм, що регулюють відносини, засновані на приватних 

інтересах, незалежності та ініціативі індивідуальних власників у їх майновій 

діяльності та в особистих стосунках [281, с. 87]). Це, зокрема, стосується відносин 

власності, враховуючи той факт, що вітчизняне законодавство закріплює право 

приватної власності на ліси. Про розвиток функції, пов’язаної із забезпеченням 

реалізації публічно-правових гарантій прав власності й прав користувачів на ліси як 

про перспективу розвитку адміністративно-правового регулювання зазначається і в 

наукових джерелах (див., напр. [98, с 143]). Але КУпАП не вміщує складів 

правопорушень, якими б захищались відносини приватної власності на ліси, 

натомість є склад правопорушення, який пов’язаний з охороною державної 

власності. У доктринальних джерелах науковці вже звертали увагу на певну 

застарілість відповідної (ст. 49 КУпАП) норми через відсутність монопольного 

права державної власності на ліси (див., напр. [1, с. 200]). Її наявність пов’язуємо з 

переважанням державної форми власності на ліси (частка лісів, які перебувають у 

власності держави складає 73% [14]). Відтак, доцільність існування цієї норми є, а її 

вдосконалення є можливим шляхом зміни змісту без прив’язування до жодної з 

форм власності (слід зазначити у наукових джерелах в якості одного зі стратегічних 

напрямів державної політики щодо національної безпеки обґрунтовується позиція 

щодо необхідності забезпечення реалізації принципу рівноправності форм власності 

на використання природноресурсової складової національного багатства загалом 

[99, с. 14]). Наразі дискусійним залишається питання про доцільність виокремлення 

інших форм власності на ліси, аніж державна, коли обґрунтовується, що в інтересах 

усього суспільства ліс повинен належати тільки державі, з посиланням на 

міжнародний досвід вирішення цього питання [2, с. 40]. Оцінюючи позитивно 
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поширення охоронних та захисних заходів з боку держави на ліси, що знаходяться у 

будь-якій (а не лише державній) власності (закріплено у ч. 3 ст. 1 ЛК України, тоді 

як, напр., за радянських часів існувало поняття «єдиний державний лісовий фонд», а 

у ст. 11 Конституції СРСР та Конституції УРСР закріплювалось імперативне 

положення про виключну власність держави на ліси та заборону будь-яких дій як в 

прямій, так і в прихованій формі, що порушують право державної власності на ліси 

[100, с. 36]), доцільним вбачається залишення різних форм власності на ліси. 

Аргументом на користь цього висновку є досвід успішних у сфері ведення лісового 

господарства країн, адже, наприклад, у Фінляндії держава є власником лише 24% 

лісів, а приватним підприємцям та акціонерним товариствам належить відповідно 

63% і 9% земель (див.: [101, с. 29], інформаційну довідку «Лісопромисловий 

комплекс Фінляндської Республіки»). Але, залишивши наявні форми власності на 

ліси, доцільним вбачається закріплення норм про: 1) набуття права приватної 

власності на ліси лише на підставах здійсненого штучного лісорозведення 

(заліснення) та спадкування, із забороною продажу лісів; 2) односпрямований рух 

відчуження – із приватної до комунальної або державної власності (напр., у 

випадках, коли утримання лісів стає обтяжливим для приватних або комунальних 

власників). Гарантією має бути викуп таких об’єктів права власності за 

справедливими (визначеними шляхом експертизи) цінами. Таким чином, перестане 

відбуватись «переведення» лісів із державної форми власності в будь-яку іншу, 

натомість не буде обмежень щодо поширення лісових зон приватними особами з 

можливістю подальшого узаконювання відповідного статусу лісів (приватні). 

Іншими проявами «приватності» у сфері лісових відносин могли б бути договірні 

відносини, які хоча і регулюються здебільшого цивільним правом, натомість окремі 

ознаки приватного права, зокрема такі як децентралізація, диспозитивність можуть 

мати місце і в адміністративному праві, в якості прикладу яких Р.С. Мельник 

наводить адміністративні договори [97, с. 339]. Також слід зазначити, що 

тенденцією сьогодення є надзвичайне наближення публічно-правових та 

приватноправових аспектів, визнання публічно-правової природи багатьох 

інститутів адміністративного права (напр., державної реєстрації прав, що пов’язане 
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із зацікавленістю як суб’єктів публічної адміністрації (здійснює реєстраційну дію і 

тим самим захищає публічний інтерес) та приватних осіб (звертається за 

реєстрацією права для захисту свого приватного інтересу чим сприяє реалізації 

публічного) [102, с. 105]). Щоправда, не всі вчені-адміністративісти підтримують 

такий погляд. Так, Ю.П. Битяк зазначає, що на сьогодні наукою адміністративного 

права запропоновано достатньо аргументів на підтвердження безсумнівності 

твердження про публічність цієї галузі [62, с. 8]. Вважаємо, що певне «розмивання» 

меж між публічним та приватним правом вже є реалією сьогодення, «однією з 

істотних ознак еволюції режимів правового регулювання сучасності» [82, с. 13]. 

Інша дихотомія, розгляд якої вважаємо доцільним щодо питань охорони та 

захисту лісового фонду нормами адміністративного права, є поділ права на 

матеріальне та процесуальне, адже «до складу публічного права входять матеріальні 

публічно-правові галузі, серед яких адміністративне право, та процесуальні 

публічно-правові галузі, серед яких адміністративно-процесуальне» [82, с. 12]. 

Матеріальні норми адміністративного права, це: 1) встановлені юридичні межі 

та обсяг правового регулювання, які визначають права, обов’язки та 

відповідальність учасників суспільних відносин [93, с. 120; 94, с. 106] (з охорони та 

захисту лісового фонду нормами адміністративного права); 2) норми, які 

закріплюють права та обов’язки у сфері публічного адміністрування [103, с. 22]; 

закріплюють комплекс прав та обов’язків, а також відповідальність учасників 

управлінських [104, с. 41] (адміністративних) [97, с. 217] відносин. Процесуальні 

норми адміністративного права: 1) це норми, що сприяють реалізації матеріальних 

норм, оскільки регламентують процедуру реалізації прав та здійснення обов’язків, 

встановлених матеріальними нормами [93, с. 120-121; 94, с. 172; 97, с. 336]; є 

елементом механізму реалізації матеріально-правових норм [105, с. 16]; 2) 

закріплюють порядок здійснення юрисдикційних процедур (притягнення до 

дисциплінарної, адміністративної відповідальності) [103, с. 22]; 3) закріплюють 

порядок, процедуру здійснення прав та обов’язків [104, с. 42]. Процесуальні норми, 

у свою чергу, поділяють на процедурні (порядок реалізації норм у сфері публічного 

управління, регламентація якого, як вірно відзначає П.В. Діхтієвський, є основою 
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практичної реалізації принципу верховенства права загалом [106, с. 43]); 

юрисдикційні (порядок реалізації норм щодо розгляду справ про правопорушення); 

судочинські (визначають порядок розгляду справ в порядку адміністративного 

судочинства) [107, с. 37]. З цього погляду всі адміністративно-правові норми, якими 

встановлено права та обов’язки у сфері охорони та захисту лісового фонду є 

матеріальними нормами (матеріальним правом), ті ж норми, якими передбачена 

процедура отримання певних дозволів, процесуальні питання притягнення до 

адміністративної відповідальності за правопорушення, що посягають на лісовий 

фонд, процесуальні аспекти оскарження в порядку адміністративного судочинства 

дій, актів суб’єктів владних повноважень (у сфері лісового господарства), є 

процесуальними нормами (процесуальним правом). 

Крім цього, особливостями відносин у сфері лісового господарства є те, що 

більшість із закріплених нормами матеріального права обов’язків та прав учасників 

відповідних відносин може бути реалізована лише з дотриманням певних процедур, 

тобто з дотриманням певної послідовності дій, які й встановлюються нормами 

процесуального права. Маємо яскраву ілюстрацію щонайменше однієї з чотирьох, 

що виокремлюються у доктрині права, груп норм у складі процесуального права 

(див., напр.: [82, с. 14; 95, с. 148]), ‒ норми, що визначають процедуру 

безпосередньої реалізації права. Завдяки погляду на відносини охорони та захисту 

лісового фонду з позиції дихотомій «публічне/приватне право», 

«матеріальне/процесуальне право», зрозумілою стає масштабність сфери відносин 

лісового господарства, яка пов’язана з адміністративним правом (у широкому його 

розумінні) та процесом (у вузькому розумінні «адміністративне право»). 

Отже, лісовий фонд є об’єктом регулювання, управління, охорони та захисту 

нормами адміністративного права як «класичного представника» блоку «публічне 

право», і при цьому весь арсенал його норм, як матеріального, так і процесуального, 

як регулюючого, так і охоронного характеру, використовується задля забезпечення 

правопорядку у цій сфері. Щодо об’єднання поняттям «лісовий фонд» тих його 

різновидів, що пов’язані з формою власності на ліси, доцільним вбачається 

закріплення у ЛК України, враховуючи наявність державної, комунальної та 
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приватної власності на ліси України, відповідних дефініцій. Зокрема пропонуються 

більш чітке формулювання дефініції «лісовий фонд України» як сукупності всіх 

лісів на території України незалежно від форми власності на них, та похідних від 

цієї основної, а саме: «державний лісовий фонд України» – сукупність всіх лісів 

державної форми власності на території України; 3) «комунальний лісовий фонд 

України» – сукупність всіх лісів на території України, що є власністю 

територіальних громад; 4) «приватний лісовий фонд України» – сукупність всіх 

лісів на території України, що перебувають у приватній власності. З метою 

спрощення сприйняття норм ЛК України та їх реалізації у правозастосовчій 

діяльності з охорони та захисту лісового фонду засобами адміністративного права, 

доцільним уявляється ст. 1 ЛК України побудувати за конструкцією більшості 

інших сучасних вітчизняних кодифікованих актів, виокремивши у ній основні 

терміни, які у ньому використовуються. 

 

 

1.2. Охорона та захист лісового фонду: поняття, сутність і співвідношення 

 

Поняття «охорона» та «захист» можна розглядати як з погляду здійснення 

певних конкретних дій (практичний зміст), здійснення яких залежить від низки 

організаційних, фінансових та інших (не правових) аспектів, так і з позиції 

нормативного врегулювання таких дій, а також врегулювання (унормування) всіх 

інших аспектів, які необхідні для того, щоб здійснення таких дій стало можливим 

(правовий зміст). У першому випадку маємо поняття «охорона», «захист», у 

другому – «правова охорона», «правовий захист» (щодо лісів). 

Під «охороною лісів» розуміють: 1) систему різноманітних заходів, 

спрямованих на раціональне використання лісових ресурсів, збереження лісів від 

пожеж, незаконних рубок, пошкодження та іншого шкідливого впливу, захист від 

шкідників і хвороб, які здійснюються компетентними органами публічної влади, 

громадськістю, лісокористувачами і власниками лісів [108, с. 4]; 2) державну 

систему заходів, які реалізуються переліченими вище суб’єктами, що забезпечують 
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розробку та дотримання правових норм, міжнародних, державних галузевих та 

відомчих вимог і правил, а також виконання різноманітних заходів у сфері 

попередження незаконних рубок, протипожежних заходів, хвороб та шкідників [76, 

с. 9-10]. Таким чином, поняття «охорона лісів» пов’язують: 1) із здійсненням 

різноманітних заходів, у т.ч. правових; 2) зі специфічним суб’єктом; 3) зі 

специфічною метою. Інколи у визначеннях «прив’язуються» до положень 

законодавства [108, с. 4]), що «переводить» це поняття в інше – «правова охорона». 

Зміст поняття «правова охорона лісів» пов’язують саме із нормативним 

врегулюванням суспільних відносин у цій сфері [3, с. 368], адже, як зазначає Ю.С. 

Шемшученко, у системі заходів з охорони навколишнього природного середовища 

(далі – НПС) важливе значення надається праву, за допомогою якого забезпечується 

здійснення природоохоронної політики держави [109, с. 5], адже екологічна її 

функція (управління якістю довкілля), є однією з основних [110, с. 295]. Розуміння 

«правової охорони» як сукупності правових норм походить ще з радянських часів, 

коли у джерелах з природоресурсного права зазначалось, що цією сукупністю норм 

здійснюється конкретизація прав та обов’язків користувачів природних ресурсів, 

охорона прав на ліси [111, с. 93], а у процесі реалізації цих норм виникають 

відповідні правовідносини з охорони, набувають значення форми їх врегулювання 

(більш детально у [112, с. 25-30]). Такий підхід знайшов своїх прихильників і у 

сучасний період. Так, Л.В. Мендик обґрунтовує, що в основі правової охорони лісів 

знаходиться право як сукупність норм, що визначає межі та методи такої охорони 

[113, с. 448]; Т.П. Єгорова розглядає її як сукупність передбачених нормами права 

заходів, що спрямовані на збереження лісів, їх раціональне, невиснажливе 

використання, попередження в них пожеж, незаконних рубок, пошкодження та 

іншого шкідливого впливу та порушень у сфері управління та користування 

лісовими ресурсами [114, с. 6]. О.А. Козачук обґрунтовує широке та вузьке 

розуміння поняття «правова охорона лісів», де під першим розуміє сукупність 

правових норм, що пов’язана з раціональним використанням, відтворенням, 

підвищенням продуктивності та захистом лісів, а під другим – систему 

адміністративно-правових засобів щодо недопущення та попередження знищення 
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лісу як соціальної цінності [79, с. 6]. При поступовому сходженні від більш 

широкого поняття «охорона лісів» до правової його складової («правова охорона 

лісів») із проведенням «спеціалізації» такої правової охорони (адміністративно-

правова), «вузький підхід» О.А. Козанчук слід підтримати. Він є продовженням 

поглядів інших науковців: Г.А. Гарварт, яка розглядала адміністративно-правову 

охорону лісового фонду як одну з функцій державного управління [30, с. 10]; С.В. 

Матчук, яка обґрунтовувала, що адміністративно-правові засоби з охорони лісових 

ресурсів являють собою сукупність прийомів та способів, за допомогою яких 

публічна адміністрація впливає на суспільні відносини, що виникають в сфері 

лісових ресурсів, щодо їх охорони [76, с. 16]; В.В. Савіцької, яка під охороною у 

широкому значенні розуміє відносини всіх правових явищ, утілених в юридичні 

форми (закони, рішення органів публічної влади, здійснення експертизи тощо) [115, 

с. 8]; Є.І. Немировського, який зазначав про сукупність способів і засобів, які 

застосовуються для охорони лісів від пошкоджень, знищення, порушення правил 

користування [116, с. 35]. Поняття «правова охорона» використовується й щодо 

складових поняття «ліс», наприклад, при формулюванні поняття «правова охорона 

об’єктів рослинного світу» [117, с.8], «правова охорона надр» [118, с. 13], «правова 

охорона мисливських угідь» [119, с. 9, 17], «правова охорона ґрунтів» [120, с. 18] 

тощо. 

У питанні співвідношення поняття «охорона лісів» із іншими суміжними 

поняттями єдності поглядів у доктрині права також не спостерігається. Одні 

науковці вважають охорону лісів елементом більш широкого поняття – 

«раціональне природокористування», вказуючи, що ефективне вирішення 

останнього знімає проблеми охорони [121, с. 24], інші ж обґрунтовують «більш 

широкі завдання природоохоронного права» порівняно із природоохоронними 

розділами природноресурсових галузей права [122, с. 29]. Крім цього є наукові 

праці, в яких раціональне використання та охорону розглядають в межах одного 

інституту [123, с. 7, 11, 19] або перше розглядають як основу адміністративно-

правового захисту [124, с. 2-3] (щодо земель). Охорону лісів пов’язують не лише із 

користуванням лісовими ресурсами (здійснюючи раціональне використання 
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лісокористувачі сприяють охороні лісів), але і з відновленням лісів (див., напр. [113, 

с. 451]). Вбачається, що поняття «правова охорона лісів» є ширшим за змістом аніж 

поняття «раціональне використання лісів», адже охоплює й чимало інших аспектів, 

не завжди пов’язаних із використанням лісів (напр., склади адміністративних 

правопорушень у сфері лісового господарства передбачають санкції не лише за дії 

чи бездіяльність, пов’язані з користуванням лісами). 

Якщо підсумувати поширений підхід до поняття «охорона», яка найчастіше 

пов’язується із правами («охорона прав»), правопорядком («охорона правопорядку») 

та громадським порядком («охорона громадського порядку»), в узагальненому 

вигляді він полягає у тому, що «правова охорона відповідних прав» є системою 

приписів, закріплених у законодавстві, що забезпечують міру дозволеної і належної 

поведінки суб’єктів, отже, вона зводиться до правотворчої діяльності щодо 

охоронних норм і виявляється у період нормального (без перешкод) здійснення 

відповідних прав [63, с. 53], а «охорона громадського порядку», одним із способів 

здійснення якої є адміністративно-правовий [125, с. 18, с. 19], є сферою 

адміністративно-політичної діяльності держави, метою якої, зокрема, є забезпечення 

матеріальних, духовних та інших потреб громадян. У доктринальних джерелах 

«адміністративно-правова охорона громадського порядку» визначається як 

заснована на законі виконавчо-розпорядча діяльність державних органів, яка 

полягає в установленні обов’язкових правил поведінки у сфері громадського 

порядку; у створенні умов для реалізації прав громадян, охороні цих прав; у 

спрямуванні поведінки громадян у межах приписів та чинних норм; у застосуванні 

до правопорушників заходів адміністративного впливу [125, с. 20]. Отже, інколи 

поняття «охорона прав» включають до більш широкого поняття «охорона 

громадського порядку» (за сучасною термінологією ‒ «охорона публічного 

порядку»), яким вважають систему суспільних відносин, яка закріплена 

різноманітними нормами, якими визначаються права та обов’язки їх учасників [125, 

с. 7], а сутність його забезпечення ‒ встановлену нормами адміністративного 

законодавства послідовність дій щодо гартованого захисту інтересів громадян від 

широкого спектру загроз [126, с. 5]. У сучасних адміністративно-правових джерелах 
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«адміністративно-правову охорону громадського порядку» визначають як 

виконавчо-розпорядчу діяльність органів державного управління, що складаються з 

встановлених обов’язкових правил поведінки, створення необхідних умов для їх 

виконання, а також здійснення адміністративного нагляду і вжиття заходів впливу 

[127, с. 72] (шляхом створення НПА та забезпечення їх реалізації) [128, с. 25-26]. У 

певному сенсі категорія «охорона громадського (публічного) порядку» може бути 

поширена на відносини, пов’язані з лісовим фондом, зокрема коли йдеться про 

забезпечення реалізації прав власників лісів та лісокористувачів, відносини 

власності щодо лісу як об’єкту права власності (особливо, якщо ці суб’єкти фізичні 

особи) тощо. Таке поширення є доцільним і з погляду ілюстрації всього арсеналу 

методів адміністративного права, які використовуються для забезпечення цього 

порядку у відносинах, пов’язаних із лісовим фондом. Так, в адміністративно-

правових джерелах при згадці про охорону правопорядку від різного роду посягань 

та порушень, одночасно йдеться про окремі методи адміністративного права, 

зокрема такі, як переконання, виховання та примус [129, с. 159]. Саме з цього 

моменту (застосування примусу та інших методів) і відбувається пересікання понять 

«охорона» та «захист». Співвідношення цих понять є предметом уваги багатьох 

учених-юристів, які є представниками різних галузей права, натомість єдності 

поглядів на таке співвідношення не спостерігається. За радянських часів у 

відповідних наукових джерелах про захист лісів (у правовому аспекті) майже не 

згадувалось, йшлося, здебільшого, про організацію охорони лісів. Наприклад, 

вказувалось, що за допомогою адміністративного законодавства встановлюється 

система державних органів з управління та охорони лісів; закріплюються відповідні 

склади адміністративних правопорушень [116, с. 15-29, с. 34]. Серед заходів 

охорони називались: оформлення матеріалів про лісові пожежі, незаконні порубки 

та інші порушення лісового законодавства та направлення їх відповідним органам 

для притягнення винних осіб до відповідальності (функція покладалась на 

міністерства лісового господарства союзних республік та управління лісового 

господарства в областях); забезпечення правороз’яснювальної роботи серед 

населення (функція покладалась на лісгоспи та лісогосподарські підприємства) тощо 
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[116, с. 16]. Охорона та захист колгоспних лісів покладалась на відповідні колгоспи, 

інші організації, які здійснювали діяльність у цих лесах, відповідні органи 

Держагропрому СССР [116, с. 16]; лісів державного значення, закріплених за 

окремими ЦОВВ, ‒ на відповідні міністерства та відомства [116, с. 17]. Всі вони 

мали керуватись Положенням про державну лісову охорону СРСР [130, с. 427-437]. 

Наразі має місце практично такий самий підхід щодо суб’єктів охорони та захисту. 

Найпоширенішим до співвідношення понять «охорона» та «захист» є підхід, що 

тлумачить охорону як недопущення правопорушень, а захист – як реакцію на 

конкретне правопорушення, «засоби, способи та прийоми забезпечення протидії 

незаконним діям чи бездіяльності» [131, с. 6]. Інколи обґрунтовується «широке 

розуміння охорони» як охоронного (превентивного, виховного) впливу норм права і 

юридичних механізмів на учасників відносин, що забезпечує як нормальну 

реалізацію прав, так і їх відновлення у разі порушення [132, с. 110]. Натомість 

більшість сучасних учених-юристів, серед яких і вчені-адміністративісти, 

наголошують на тому, що поняття «правова охорона лісів» та «правовий захист 

лісів» є нетотожними, невзаємозамінюваними поняттями. Так, на думку 

Т.П. Єгорової, захист виступає частиною охорони, є її складовим елементом з 

автономним характером [114, с. 7, с. 15]. Подібну точку зору поділяє і Л.В. Мендик, 

додаючи, що правовий захист є специфічною сферою діяльності правоохоронних 

органів, є лише одним з проявів правової охорони, має характер активної протидії 

сторонньому впливу, що поєднує його з юридичною відповідальністю. Правова ж 

охорона більше пов’язана із раціональним використанням і відтворенням лісових 

ресурсів [113, с. 451, с. 452]. У контексті захисту своїх прав як одного із шляхів 

реалізації правової активності наразі все більшого висвітлення набувають питання 

самозахисту, який тісно пов’язують із поняттям охорона (при захисті особою 

суб’єктивного права здійснюється охоронна функція суспільства [133, с. 110]). 

Спільним, на думку Т.П. Єгорової, у поняттях «охорона» і «захист» є те, що 

вони: 1) є засобами регулювання суспільних відносин у сфері управління та 

користування лісами [114, с. 11]. Щодо цього слід зазначити на необхідність 

відмежування понять «регулювання» та «охорона» і «захист». Регулювання це 
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унормування. Тобто для регулювання тих чи інших суспільних відносин необхідним 

є встановлення певних норм права. Якщо у нормах закріплені положення щодо 

охорони чи захисту – з цієї позиції відносини охорони та захисту унормовуються, 

але в такому разі доцільно використовувати термін «правова охорона», «правовий 

захист», тобто охорона, захист за допомогою норм права, і якщо це норми 

адміністративного права – маємо «адміністративно-правову охорону» та 

«адміністративно-правовий захист» (у нашому випадку щодо такого об’єкту як 

лісовий фонд). Але результат унормування – це завжди статика (наявність певної 

норми), тоді як захист передбачає наявність практичної складової – активної 

поведінки, яка є реакцією теж на активну (як правило) поведінку – порушення 

певних прав, скоєння адміністративного правопорушення тощо (рідше є реакцією на 

пасивну форму поведінки, напр. невиконання обов’язків). Отже, як охорона, так і 

захист лише у певній своїй частині є засобами врегулювання суспільних відносин; 

2) мають юридичний характер, оскільки мають правову форму закріплення [114, с. 

11]. Щодо цього слід зазначити, що вказане також стосується лише нормативної 

частини охорони та захисту, натомість не враховує практичну (дієву) їх складову; 3) 

мають нормативний характер та поширюються на невизначену кількість осіб [114, с. 

11]. У цій ознаці привертає увагу повторюваність про нормативний характер. Але, 

як охорона, так і захист це ще й обов’язкові практичні дії, адже лише закріплення 

норм щодо охорони та захисту державою не призводить автоматично до стану 

безпеки лісового фонду. Всі наведені ознаки є характерними для понять «правова 

охорона» та «правовий захист». З позиції різновидів галузевого правового 

регулювання можна стверджувати, що назви «адміністративно-правова охорона», 

«адміністративно-правовий захист» вказують, по-перше, що це правова охорона, 

тобто встановлені нормами права приписи та рекомендації з охорони та захисту 

лісового фонду, а, по-друге, вказують на галузевий різновид такого регулювання 

(адміністративне право). Враховуючи базове поняття в основі назви 

«адміністративне право» – «адміністрація», головною відмінністю від понять 

«охорона/захист лісів» у лісовому законодавстві та «адміністративно-правова 

охорона/захист лісів» в адміністративному законодавстві буде акцентування на 
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суб’єктах такої охорони та захисту – публічній адміністрації, та на категорії 

«адміністрування». Щодо поширення охорони та захисту на невизначену кількість 

осіб, про яку йдеться в ознаці, слід зазначити, що з позиції нормативного 

врегулювання, дійсно, можна вести мову про це. Натомість, коли йдеться не про 

нормативний, а про практичний аспект, абстрактні положення трансформуються у 

конкретні правовідносини, у т.ч. дозвільні процедури, деліктні правовідносини, інші 

форми. З цього погляду підтримуємо розуміння ролі праксеологічного 

(діяльнісного) підходу як найбільш дієвого інструментарію для розкриття змісту 

публічного адміністрування [134, с. 10] щодо сфери лісового господарства, маючи 

на увазі функціональне спрямування діяльності суб’єктів управління; 4) 

встановлюються державою з урахуванням особливостей її політики [114, с. 11]. 

Вказана ознака не є суттєвою спільною рисою, адже будь-які свої норми (не лише 

щодо охорони та захисту) держава встановлює з урахуванням особливостей своєї 

політики у конкретний період часу; 5) гарантуються державою, оскільки 

забезпечуються, у т.ч., й правовими засобами тощо. Щодо розмежування цих понять 

зазначається, що вони співвідносяться як частина і ціле, де захист є складником 

охорони [114, с. 11]. 

М.Р. Сиротяк розмежовує поняття «охорона» і «захист» за трьома критеріями: 

1) факт порушення норм права (до вчинення порушення йдеться про охорону, після 

– про захист); 2) приналежність цих понять до «права в об’єктивному розумінні» 

(охорона) чи «права в суб’єктивному розумінні» (захист); 3) прив’язка зазначених 

понять до норм матеріального (охорона) чи процесуального (захист) права [135, с. 6, 

с. 8]. Щодо третього критерію зауважимо, що ним охоплюється лише питання 

процедури притягнення до адміністративної відповідальності та судовий порядок 

захисту. Натомість поняття «захист» є ширшим аніж лише процесуальний аспект. 

На думку Р.О. Максимовича, концептуальними засадами співвідношення понять 

«охорона» і «захист» є їх спільна правова природа і конституційний пріоритет та 

відмінне функціональне призначення [136, с. 5]. 

Оскільки у межах цього дослідження йдеться про охорону та захист стосовно 

такого об’єкту правового регулювання як «лісовий фонд», слід з’ясувати, який зміст 
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у поняття «охорона/захист лісового фонду» вкладає законодавець, і відразу ж 

вказати, що ЛК України, на відміну від законодавчих актів окремих інших країн, не 

закріплює чітких дефініцій цих понять, хоча у Главі 16 йдеться і про охорону, і про 

захист відповідно об’єкта регулювання. 

Загалом поділ правовідносин на регулюючі (регулятивні) та охоронні є 

загальновизнаним. Так, у наукових джерелах такий поділ здійснюють за критеріями 

«функції та завдання, які постають перед конкретною галуззю права» (варіації назви 

критерію – «функціональне призначення», «виконувані функції», «функції права», 

«функціональна спрямованість», «мета» [93, с. 182; 103, с. 22; 104, с. 49; 107, с. 37; 

137, с. 74; 138, с. 78; 139, с. 83; 140, с. 58]). Регулятивні правовідносини часто 

йменують також правовстановлюючими, а при їх характеристиці зазначається на 

нормальний процес реалізації об’єктивного та суб’єктивного права, на виконання 

юридичних обов’язків, на повну відповідність поведінки змісту адміністративно-

правових норм, на реалізацію «позитивної» функції адміністративного права. При 

характеристиці охоронних правовідносин зазначається на «оформлення» за їх 

допомогою адміністративної відповідальності, застосування інших юридичних 

санкцій [93, с. 182; 139, .с. 83; 141, с. 32; 142, с. 16-17]; на те, що вони є: негативною 

реакцією держави на правопорушення у формі державного примусу [138, с. 78], 

регулюють правоохоронну діяльність шляхом встановлення правових заборон [140, 

с. 58]). Охоронні правовідносини визначають як самостійний вид правовідносин, 

основу яких складають охоронні норми, що створюють передумови для 

налагодження і збереження законності у певній сфері правового регулювання, 

недопущення порушень, відновлення прав (див., напр. [143, с. 14]) (інколи ‒ з 

деталізацією функцій: превентивна, правовідновлююча, запобіжна, карна [143, с. 4, 

с. 14]). 

Поняття «охоронні» та «захисні» правовідносини часто вживаються як 

синонімічні (напр. [144, с. 7]). В енциклопедичних правових виданнях надаються 

менш розгорнуті та деталізовані визначення охоронних правовідносин – як 

результат здійснення охоронних норм права, роль яких ‒ «сполучний ланцюг між 

регулятивними та процесуальними правовідносинами» [145, с. 396]. 
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Погляд на регулюючі правовідносини як на первісні, не викликає якихось 

жвавих дискусій, а дії, якими порушуються відповідні регулятивні норми, 

«запускають» реалізацію охоронних норм, тобто виникають охоронні 

правовідносини (якщо розглядати захист як складову охорони), які є новими щодо 

раніше існуючих регулятивних. Або, як зазначає О.І. Харитонова, підставами 

виникнення регулятивних правовідносин є правомірні дії суб’єктів, а охоронних – 

протиправні дії, відтак, вони пов’язані із застосуванням державного примусу [142, с. 

17]; адміністративно-правове порушення є не підставою виникнення охоронних 

адміністративно-правових відносин, а підставою трансформації загальних 

регулятивних у конкретні охоронні адміністративно-правові відносини [142, с. 9]; 

охоронні правовідносини, оскільки вони пов’язані з правовою патологією, 

спрямовані на здійснення юридичної відповідальності, а, оскільки охоронні 

правовідносини пов’язані з реалізацією санкцій правових норм, вони мають ще й 

форму процесуальних правових відносин [142, с. 17]. Натомість інколи і щодо 

захисних норм обґрунтовується їх «подвійна» юридична природа, яка пов’язана із 

процесом реалізації норм як матеріального, так і процесуального права [131, с. 17]. 

Щодо процесуальних норм, мається на увазі наявність окремих спеціальних 

законодавчих актів, якими регулюються правовідносини між порушником 

регулятивних норм та уповноваженим державою органом, який і здійснюватиме 

процедуру притягнення до відповідальності. У процесуальних відносинах часто 

приймає участь і потерпіла особа. Адміністративне право є однією з галузей, 

нормами якої охороняються відповідні регулятивні правовідносини. Як зазначається 

в окремих правових енциклопедичних виданнях, особливостями охоронних 

адміністративно-правових відносин є специфіка виконавчо-розпорядчої діяльності, а 

змістом ‒ застосування до винної особи відповідних засобів юридичної 

відповідальності, передбачених адміністративною нормою [145, с. 396]. Є й інші (не 

пов’язані з деліктними) процесуальні норми адміністративного права ‒ ті, що 

регламентують процес видачі необхідних у лісогосподарській діяльності дозволів, 

оскарження дій, бездіяльності, актів суб’єктів владних повноважень у порядку 

адміністративного судочинства. 
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Охоронні адміністративно-правові норми визначають як такі, що встановлюють 

наслідки правопорушень, інших обставин, що перешкоджають здійсненню 

регулятивних норм [145, с. 396]; встановлюють заходи запобігання 

правопорушенням, порядок притягнення до відповідальності, заходи з відновлення 

прав, відшкодування завданих збитків [146, с. 51]. Натомість наявні обґрунтування й 

дещо іншого виокремлення різновидів норм, зокрема за тим самим критерієм – 

«функціональне призначення», «функції права», виокремлюють три групи 

різновидів норм: регулятивні, охоронні та захисні [147, с. 401-402; 148, с. 126]. 

Щодо співвідношення понять «охорона» та «захист», як вірно зазначила М.М. 

Дякович [149, с. 1], у законодавстві поки що не відбулося чіткого розмежування цих 

понять, а наукові дискусії дозволяють стверджувати, принаймні, про три варіації 

розуміння такого співвідношення, найпоширенішим з яких є розуміння «охорони» 

як системи заходів, спрямованих на недопущення порушень, а «захисту» як системи 

заходів, які «запускаються» вже після факту відповідного порушення. Натомість 

аналіз значної кількості правничих словників свідчить, що «захисні норми» як 

певний самостійний різновид норм, як правило, в них не виокремлюється, а якщо 

про них і згадується, то в межах тлумачення змісту «охоронних норм». 

Визнаним є, що охоронні норми є вторинними щодо регулятивних норм, адже 

останні, до складу яких включають юридичні факти, пов’язані з покладанням на 

суб’єктів обов’язків. Обов’язки щодо лісового фонду закріплює, зокрема, ЛК 

України. У ЛК врегульовано: 1) права власників лісів та лісокористувачів; 2) 

повноваження суб’єктів публічної адміністрації щодо контролю за охороною та 

захистом лісового фонду; 3) обов’язки, за порушення окремих з яких встановлена 

адміністративно-правова відповідальність. Обов’язки, які закріплені у ст. 14 ЛК 

України [7], стосуються лише осіб приватного права, які мають у приватній 

власності ліси. Обов’язки ж інших суб’єктів, які можуть бути пов’язані з охороною 

та захистом лісового фонду, закріплені у ст. 19 (щодо постійних лісокористувачів), 

ст. 20 (щодо тимчасових лісокористувачів на умовах довгострокового 

користування), ст. 21 щодо тимчасових лісокористувачів на умовах 

короткострокового користування) ЛК України тощо. Перелік обов’язків, 
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закріплених у цих статтях, є невичерпним, що робить відповідні норми 

неконкретними, адже така побудова норм передбачає досконале знання або хоча б 

орієнтування у змісті всіх можливих НПА, які є джерелами щодо лісового 

господарства, що значно ускладнює їх застосування. Якщо наявний кодифікований 

акт, він має вміщувати або вичерпний перелік обов’язків, або здійснювати зрозумілі 

посилання (до конкретних НПА, адже пересічному громадянину важко 

орієнтуватись у такому, що постійно змінюється, правовому полі) (наразі у ст.ст. 19, 

21 ЛК закріплено таке: «законом можуть бути передбачені й інші … обов’язки…» 

[7]). Вказане важливе саме щодо обов’язків, адже, як вірно зазначається у наукових 

джерелах, однією зі специфічних ознак обов’язків є можливість настання 

несприятливих юридичних наслідків [150, с. 6], а одним з його елементів є 

необхідність відповідати за невиконання приписаних дій [151, с. 14]. 

З аналізу змісту наведених вище статей можна зробити висновок, що у них 

окремо йдеться про охорону, і окремо про захист, що актуалізує потребу: 1) 

дослідження питання, що саме розуміється під цими поняттями, адже нормативні їх 

дефініції відсутні; 2) подальшої адаптації зроблених висновків до особливого 

об’єкту – лісового фонду (з урахуванням специфіки норм адміністративного права). 

У тлумачних словниках «охорона» визначається як «дія за значенням 

охороняти»; «охоронний» – який охороняє кого, що-небудь; призначений для 

охорони; «охороняти» – оберігати від небезпеки кого-, що-небудь, забезпечувати від 

загрози нападу, замаху; забезпечувати, гарантувати недоторканість [36, с. 451]. 

Аналіз НПА, розміщених на офіційному сайті ВРУ, свідчить про незначну 

кількість актів, в яких закріплено визначення «охорона», та доволі значну тих, в 

яких закріплено дефініції пов’язаних із охороною понять. Так, безпосередньо 

поняття «охорона» закріплюють лише два підзаконні НПА (див. [152; 153]), з 

аналізу змісту яких можна зробити узагальнення, що коли йдеться про заходи 

охорони: 1) маються на увазі як об’єктивні (ті, що не залежать від волі людини), так 

і суб’єктивні (ті, що викликані поведінкою (діями чи бездіяльністю) певних 

суб’єктів) фактори; 2) передбачається постійність (безперервність) здійснення 
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заходів з охорони; 3) передбачається попередня узгодженість дій з охорони щодо 

низки факторів (місця, часу, мети); 4) їх метою є безпека [154, с. 197]. 

Натомість набагато більше НПА різної юридичної сили та різної спрямованості 

щодо сфер регулювання закріплюють визначення пов’язаних із охороною понять. 

Так, було проаналізовано зміст значної кількості нормативних дефініцій пов’язаних 

із «охороною» понять, а саме поняття «охорона: археологічної спадщини, 

атмосферного повітря, водних біоресурсів, водних живих ресурсів, гірничих 

виробок, громадян, ґрунтів, державної таємниці, дитинства, природи, здоров’я, 

зелених насаджень, земель, культурного самовираження, культурної спадщини, 

ландшафту, магістральних трубопроводів, майна, музеїв, НПС, надр, нематеріальної 

культурної спадщини, об’єктів, праці, об'єктів Червоної книги України, тваринного 

світу, фізичної особи, водних об’єктів»; поняття: «охоронна зона» (у т.ч. різні 

галузеві щодо сфер регулювання варіації цих зон); «охоронна стрілка», «охоронний 

захід», «охоронні функції», «об’єкти, що охороняються», «охоронець», «охоронна 

діяльність», «охоронна дошка», «охоронний знак» тощо. Проведений аналіз 

нормативних визначень понять, пов’язаних із охороною, дозволив виявити, що: 1) 

закріплюються вони як у законодавчих, так і у підзаконних НПА; 2) охорона, в 

основному, визначаються як система, рідше – як комплекс заходів; 3) до заходів 

охорони доволі часто включаються такі, як: збереження, відновлення, поліпшення, 

попередження негативних наслідків, ефективне використання; 4) в окремих 

визначеннях до змісту поняття «охорона» включається поняття «захист»; 5) інколи 

при характеристиці мети охорони зазначається на забезпечення безпеки [154, с. 197]. 

Визначення «охорони» як «системи заходів», є більш вдалим, адже системою є 

порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв’язком 

частин чого-небудь; форма організації, упорядкування; сукупність яких-небудь 

елементів, одиниць, частин, об’єднуваних за спільною ознакою, призначенням, 

функціями; будова, структура, що становить єдність закономірно розташованих та 

функціонуючих частин; сукупність методів, прийомів, правил здійснення чогось; 

структурний ряд, зв’язане ціле [8, с. 627; 35, с. 1214-1215; 36, с. 592]. Комплексом є 

сукупність предметів, явищ, дій, властивостей, що становлять одне ціле; сукупність 
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чогось, що діє в єдиній системі [8, с. 328; 35, с. 647; 36, с. 290]. Отже, поняття 

«комплекс» певним чином поглинається поняттям «система». 

У доктринальних джерелах з екологічного права, вказується про подвійність 

врегулювання питань охорони лісів у лісовому законодавстві, адже у його нормах 

йдеться про охорону від незаконної діяльності фізичних та юридичних осіб та про 

біологічний захист лісів від шкідників і хвороб, інших шкідливих чинників, що 

впливають на санітарний стан лісових ресурсів [15, с. 263; 16, с. 236]. Тобто, з 

одного боку, маються на увазі заходи охорони від пожеж, незаконних рубок та 

порушень встановленого порядку лісокористування, що призводять до шкоди 

лісовому фонду (наслідки дій людей), з іншого – про захист від шкідників та 

захворювань лісу (наслідки, що не пов’язані з діями людей), і все це у межах одного 

терміну – «охорона лісів» (див., напр. [155, с. 269]). Подібний підхід є традиційним 

для лісового законодавства, адже ще у радянські часи саме такий зміст закладався у 

відповідне поняття [100, с. 42]. Також про охорону йдеться й у контексті фіксації 

певної інформації, наприклад, занесення природних рослинних угрупувань до 

Зеленої книги України (є основою для розроблення охоронних заходів щодо 

збереження, відтворення занесених до неї об’єктів [156]). 

Враховуючи ті склади адміністративних правопорушень, які закріплені у 

КУпАП, і які пов’язані з охороною та захистом лісів (ст.ст. 49, 53, 63, 64, 65, 65-1, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, ч. 2 ст. 109, ст. 116-2 КУпАП тощо [157]), 

можна зробити висновок, що завдяки охоронним нормам адміністративного права, 

щонайменше, захищаються відносини, пов’язані з правом державної власності, з 

використанням лісового фонду, його поліпшенням; усуваються наслідки, завдані 

лісовому фонду як об’єкту охорони. Такі результати (складові поняття «охорона»), 

як збереження, відновлення, попередження негативних наслідків, ефективне 

використання, також опосередковано досягаються за допомогою засобів 

адміністративно-деліктної складової адміністративного права, адже в якості санкції 

за правопорушення у сфері лісових відносин передбачено накладення 

адміністративного штрафу за вчинення відповідних дій, заборонених нормами 

різних, і у т.ч. нормами адміністративного законодавства, галузей. У цьому аспекті 
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маємо підтвердження розуміння «захисту» як системи заходів, які «запускаються» 

після факту відповідного порушення, про який згадувалось вище. 

Декілька слів зазначимо про те, що у нормативних варіаціях дефініції 

«охорона» інколи включається й поняття «захист». Детальний аналіз нормативних 

дефініцій «захист» та пов’язаних із ним дефініцій свідчить, що серед актів, 

розміщених на офіційному сайті ВРУ, безпосередньо поняття «захист» закріплюють 

лише два НПА різної юридичної сили та сфери правового регулювання (див.: [158; 

159]), узагальнення змісту яких полягають у такому: а) захистом є вид діяльності, 

функція управління; б) наявна певна тавтологія (захист це діяльність із захисту); в) 

його метою є усунення небезпеки, але він може полягати і у запобіганні [154, с. 198]. 

Набагато більше у нормативно-правових джерелах (див. підрозділ 

«Термінологія законодавства» офіційного сайту ВРУ) є визначень понять, 

пов’язаних із «захистом»: 1) «захист: рослин, державних секретів, інвестицій, 

інформації, населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, осіб, які постраждали від торгівлі людьми, прав пацієнта 

(добровольця)»; 2) «захисна: зона щодо фітосанітарного контролю, панель, стрічка»; 

3) «захисний: дихальний апарат, знак, костюм, матеріал, припис, пристрій, титр»; 4) 

«захисні: волокна, споруди, споруди цивільного захисту, огородження, системи 

(елементи) безпеки»; 5) «захисне автоматичне вимикання живлення»; 6) «захищена: 

комп'ютеризована система, територія, зона»; 7) «захищений: носій, носій особистих 

ключів, носій таємного ключа»; 8) «захищені: групи даних, споживачі»; 9) 

«захищеність ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, 

інших джерел іонізуючого випромінювання» тощо. Аналіз пов’язаних із захистом 

нормативних дефініцій свідчить, що закріплюються такі визначення як 

законодавчими, так і підзаконними НПА, а під «захистом» розуміються абсолютні 

різні заходи (більш детально у нашій статті [154, с. 198]). 

У тлумачних словниках значення слова «захист» подається як дія за значенням 

захищати, захистити, захищатися; заступництво, охорона, підтримка. Значення 

слова «захищати» – обороняти, охороняти когось, що-небудь від нападу, замаху, 

удару, ворожих, небезпечних та інших дій; стежити за недоторканістю чого-небудь; 
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брати участь у судовому процесі на боці обвинуваченого [8, с. 221]. У довідникових 

правових джерелах є визначення пов’язаного із захистом поняття ‒ «захищеність 

особи» (наявність системи соціальних, організаційних, інших ефективних процедур 

для здійснення, охорони, захисту основних прав людини [160, с. 59]). 

У наукових джерелах поширеним є погляд на «охорону» та «захист» у сфері 

НПС, безпосередньо лісів як на різні правові категорії, де «захист» включається у 

зміст поняття «охорона». Так, Г.А. Гарварт обґрунтовує включення правового 

захисту у зміст поняття «правова охорона», хоча і вважає їх різними поняттями з 

низкою істотних відмінностей. Захист є однією із сторін юридичної охорони, що має 

прояв в активній протидії сторонньому впливу [30, с. 10]. Про активність поведінки 

зазначається і в авторській дефініції захисту О.М. Федорчука (щодо можливості 

самостійно здійснювати дії чи звернутись до компетентних державних органів з 

вимогою здійснення ними відповідних дій) [161, с. 10]. В авторській дефініції 

«захист лісових ресурсів» С.В. Матчук, спостерігається підхід до поняття «захист» 

як до примусового застосування компетентними органами до правопорушника 

негативних заходів виховного, матеріального, карального характеру з метою 

поновлення порушеного права [76, с. 9-10]. Т.П. Єгорова розуміє під «правовим 

захистом лісів» систему передбачених нормами права активних заходів, що 

застосовуються у разі правопорушень у сфері лісових відносин з метою відтворення, 

оздоровлення, відновлення пошкоджених лісових ресурсів, реалізації юридичної 

відповідальності за вчинені порушення [114, с. 7]. І.О. Личенко обґрунтовує, що 

адміністративно-правовий захист, який спрямований на реалізацію адміністративно-

правових норм щодо попередження, припинення адміністративних правопорушень, 

відновлення порушених прав, є правозастосовчим аспектом адміністративно-

правової охорони, а застосування адміністративних стягнень – її каральним 

аспектом [162, с. 10]. С.М. Тараненко обґрунтовує, що «охорона» і «захист» 

співвідносяться як загальне й часткове, а в основу розмежування цих понять 

покладено критерії наявності або відсутності порушеного права та його поновлення 

[163, с. 5]. Подібної думки додержується і О.М. Нікітюк, вказуючи на недоцільність 

встановлення послідовності трансформації права на охорону в право на захист, 
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зважаючи на самостійність цих категорій [164, с. 9]. Р.О. Максимович приділяє 

значну увагу саме захисту як одному з найважливіших обов’язків держави, який він 

пропонує навіть виокремити в окремий механізм (механізм захисту як складник 

тріади конституційних обов’язків держави), в якому наявні такі форми захисту, як: 

державний, органами місцевого самоврядування (далі ‒ ОМС), громадськими 

об’єднаннями, самозахист [136, с. 8]. 

Отже, поняття «захист» пов’язують із примусом («захист прав настає в разі їх 

порушення з метою їх відновлення, де необхідно застосувати примус з боку 

компетентних органів» [63, с. 53]) і, насамперед, з таким його різновидом, як 

адміністративний. Метою ж останнього є запобігання, попередження протиправних 

дій, притягнення до адміністративної відповідальності, забезпечення громадської 

безпеки [59, с. 134; 129, с. 162; 165, с. 119]. При цьому слід погодитись із думкою 

М.І. Пискотіна, що сфера адміністративного примусу не зводиться лише до 

застосування заходів адміністративної відповідальності, адже примус є і одним із 

методів управління загалом [58, с. 164]. Хоча існують і інші погляди. Так, Д.М. 

Бахрах пов’язував можливість застосування правового примусу лише з 

порушеннями норм [166, с. 13], а Ю.М. Козлов поняття «адміністративний примус» 

характеризував як різновид позасудового (без звернення до суду) державного 

примусу, який здійснюється від імені держави її представниками, завжди має 

юридичне оформлення, а всі його цілі пов’язував, насамперед, із забезпеченням 

правопорядку у сфері державного управління [167, с. 161] (про особливості 

управління в лісовому господарстві та його зв'язок з охороною та захистом за 

допомогою адміністративно-правових норм ‒ нижче). 

Отже, поняття «захист» є набагато ширшим, аніж той зміст, який закладається у 

нього, коли йдеться про захист лісів у ЛК України. Прив’язування поняття «захист 

лісів» лише щодо таких негативних факторів, як шкідники та хвороби, знайшло своє 

сприйняття у правозастосовній діяльності, адже суб’єкти владних повноважень 

«зв’язані» приписами, які закріплені у правових нормах, не можуть вільно відходити 

від них. Саме тому на офіційному сайті Держлісагентства України додержано логіку 

положень ЛК України у конструкціях відповідних рубрик: охорона пов’язується із 
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пожежами та незаконними рубками, а захист – із шкідниками та хворобами (у 

розділі «Напрямки діяльності», підрозділі «Охорона і захист лісу» є рубрики: 

«Охорона лісу від пожеж», «Захист лісу від шкідників та хвороб», «Охорона лісу від 

незаконних рубок»), отже, як захист, так і охорона не завжди пов’язується із діями 

людей, і найчастіше розуміється у контексті безпеки самого об’єкта охорони та 

захисту – лісів, лісового фонду тощо. Натомість засобами адміністративно-деліктної 

складової адміністративного права охорона та захист здійснюється саме з позиції 

недопущення протиправної поведінки (як активної, так і пасивної її форм) з боку 

конкретних осіб. А у порядку адміністративного судочинства можуть бути 

оскаржені акти-дії та акти документи суб’єктів владних повноважень. Вважаємо, що 

захист у сфері лісових відносин має включати у т.ч. й захист відповідних прав 

власників лісів та лісокористувачів. І саме тому слід згадати і такий аспект у 

розумінні поняття «правовий захист», як виокремлення різних «порядків захисту». З 

цього погляду адміністративний захист (адміністративний порядок захисту) 

визначають не за характером охоронюваних прав, а колом державних органів, які 

здійснюють цей захист, та змістом норм, що регулюють процес їх правозахисної 

діяльності [168, с. 153]. У визначеннях адміністративно-правового захисту прав, 

свобод та законних інтересів часто йдеться про те, що він (захист) включається до 

правоохоронної владної діяльності публічної адміністрації (напр., [138, с. 290]). 

Як вже зазначалось, в адміністративно-правових джерелах радянського періоду 

поняття «захист» використовувалось не так часто, як «охорона», розкривалось, 

насамперед, саме через характеристику порядків захисту правовідносин [169, с. 71], 

порушених прав та, відповідно, як і у сучасний період, виокремлювались 

адміністративний та судовий порядки, розкриття змісту яких відбувалося: 1) у 

межах глав та параграфів, присвячених способам охорони прав суб’єктів 

адміністративно-правових відносин (див., напр. [53, с. 46-47]); 2) у характеристиці 

різновидів адміністративно-правових відносин (поділ за критерієм «засіб захисту» 

на ті, що захищаються в адміністративному, та ті, що захищаються в судовому 

порядках [54, с. 76]); 3) при розкритті контрольної функції судів [58, с. 233-235; 59, 

с. 168; 60 с. 138-139; 167, с. 177-178; 169, с. 262-263; 170, с. 221-223; 171, с. 215-
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220]), що мала прояв: а) при постановленні окремих ухвал, коли при вирішенні 

конкретних справ суди виявляли недоліки у роботі органів управління; б) при 

розгляді окремих адміністративних правопорушень; в) при розгляді скарг на 

винесені органами управління постанови про накладення штрафів тощо. Отже, у 

цьому аспекті, оскільки про такий контроль йдеться як про перевірку законності 

актів та дій відповідних органів публічної влади та їх посадових осіб, у сучасному 

розумінні можна використовувати термін «захист» (відповідних прав). 

Наразі як забезпечення, так і захист прав учасників лісових відносин також 

може відбуватися як в адміністративному, так і в судовому порядку. 

Адміністративний порядок забезпечення реалізації наданих прав може виявлятись, 

наприклад, у дозвільних процедурах. Про адміністративний порядок мова йде у разі 

забезпечення реалізації наданих прав та закріплених щодо охорони та захисту 

лісового фонду обов’язків. Стосовно захисту адміністративний порядок захисту 

прав може мати прояв у зверненнях (стосується фізичних осіб), в оскаржувальних та 

у деліктних процедурах. Судовий порядок захисту прав у сфері лісових відносин 

має місце у разі оскарження: постанов про притягнення до адміністративної 

відповідальності, актів-дій, актів-документів суб’єктів владних повноважень тощо. 

Як вже зазначалось, аналіз нормативних визначень понять «охорона», «захист», 

низки пов’язаних із ними понять свідчить, що доволі часто нормотворець як мету 

комплексу чи системи відповідних заходів називає безпеку, і при цьому у більшості 

визначень про безпеку йдеться тоді, коли об’єктом охорони є певні суб’єкти (напр., 

у нормативних визначеннях «охорона», «охорона громадян», «охоронна діяльність», 

«охоронний захід», «охоронні функції»). Відтак, постає питання, чи може бути 

безпека метою охорони засобами адміністративного права такого специфічного 

об’єкту, як лісовий фонд. 

У тлумачних словниках значення слова «безпека» подається, як стан, коли 

комусь або чомусь ніщо не загрожує [35, с. 101; 36, с. 32; 172, с. 62; 173, с. 54; 174, с. 

18], не викликає занепокоєння [35, с. 101]. Такий підхід (безпека як стан) у наукових 

джерелах отримав назву «стаціонарного», на противагу «дієвому» підходу (безпека 

як умова існування суб’єкта, що контролюються ним [175, с. 174]). Отже, значення 
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цього слова у «стаціонарному» його тлумаченні не виключає його використання 

стосовно не лише суб’єктів, але й об’єктів, і, зокрема такого специфічного (в силу 

його комплексності), як лісовий фонд, але не дає відповіді на питання, що саме може 

створювати небезпеку для відповідного об’єкту. 

Аналіз нормативних визначень поняття «безпека» та пов’язаних із ним понять 

дозволяє зробити такі висновки: 1) відсутність уніфікованого підходу до 

формулювання відповідних визначень, адже безпека визначається і як «відсутність 

неприпустимого ризику, пов'язаного з можливістю завдання певної шкоди … » [176; 

177; 178; 179]), і як «комплекс заходів …, ресурси, які призначені для захисту … » 

[180; 181]), і як «властивість об'єкта забезпечувати відсутність ризику завдання 

шкоди … » [182]), і як «стан, при якому ризик шкоди чи ушкодження обмежений до 

прийнятного рівня …» [183]), і як «відсутність загрози …, що перевищує граничний 

ризик» [184]); 2) використання цього терміну не лише щодо «живих» (у значенні 

живої та неживої природи), але й до низки «неживих» об’єктів (напр. «безпека: 

НПС, авіації, дорожнього руху»). 

У нормативних визначеннях «безпека» фактори, які можуть створювати загрозу 

небезпеки, як правило, не називаються, про них йдеться лише у змісті відповідних 

нормативних актів, і всі вони пов’язуються зі специфікою об’єкту, про безпеку 

якого йдеться (напр., життя, здоров’я людей, їх майно, НПС тощо). Лише два 

нормативних визначення «охорони» такими факторами називають незаконні 

втручання та інші протиправні посягання (див.: [180; 181]). В адміністративно-

правових джерелах щодо співвідношення понять «охорона», «захист», «безпека» 

обґрунтовується їх різна сутність, але пов’язаність, співвідношення як частини 

(охорона, захист) до цілого (безпека) [185, с. 4]. 

Суміжними із поняттям, що досліджується, є поняття «національна безпека» та 

«екологічна безпека» як складова першого, а вже складовою останнього є й ліси. З 

іншого боку, об’єктом національної безпеки є конституційні права і свободи 

громадянина, що також, якщо виходити з позиції захисту екологічних прав людини, 

можна розглядати в ракурсі пов’язаності з правами у сфері лісового господарства. 

Якщо взяти за основу доктринальний підхід до публічного адміністрування у сфері 
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національної безпеки як до комплексу заходів, здійснюваних суб’єктами публічного 

адміністрування з метою забезпечення або відновлення визнаних Конституцією і 

законами України прав і свобод людини, держави, публічного порядку від реальних 

та потенційних загроз [186, с. 333], враховуючи визначення «публічного 

адміністрування» як зовнішньо орієнтованої діяльності широкого кола суб’єктів, 

пов’язаної з реалізацією положень Конституції та законів України, що має на меті 

задоволення публічного інтересу [187, с. 44], «публічного інтересу» як інтересів 

усього суспільства, його частини, які є відображенням економічних, соціальних та 

правоохоронних потреб населення [97, с. 340], тобто як інтересу, який має будь-яка 

особа на безумовній основі [187, с. 36]; «публічного порядку» як синоніму 

«громадського порядку», зміст якого розкривався вище, можемо вести мову про 

лісовий фонд як важливу складову екологічної безпеки усього населення України, 

яка, у свою чергу, є базовою складовою національної безпеки, відтак, регулюючими 

та охоронними нормами адміністративного права  така безпека забезпечується. 

Екологічна безпека у доктринальних джерелах визначається як соціоприродна 

та наукова реальність, яка охоплює комплекс взаємозв’язків людини з НПС [15, с. 

136; 16, с. 122; 188, с. 138; 189, с. 170]; захист людини і НПС від шкідливого впливу; 

умова збереження здоров’я людей; баланс розвитку екосистем; діяльність щодо 

захисту життєво важливих екологічних інтересів [16, с. 121; 188, с. 138-139; 190, с. 

65; 191, с. 146]; стан НПС, при якому системою взаємопов’язаних 

природоохоронних заходів різноманітного характеру забезпечується попередження 

погіршення екологічної обстановки, виникнення небезпеки для всіх його складових 

компонентів, у т.ч. життя і здоров’я людей під час здійснення будь-яких видів 

природокористування [192, с. 11]. У нормативних джерелах вона визначається як 

стан НПС, при якому забезпечено попередження погіршення екології, виникнення 

небезпеки для здоров’я людей, що гарантується здійсненням комплексу 

взаємопов’язаних заходів [193], а державна політика у сфері національної безпеки 

спрямовується й на забезпечення екологічної безпеки [194]. 

Таким чином, враховуючи змістові тлумачення поняття «безпека» у 

довідникових джерелах та існуючі нормативні визначення відповідного поняття, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2469-19?nreg=2469-19&find=1&text=%E5%EA%EE%EB%EE%E3%B3%F7&x=0&y=0#w12
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можна дійти висновку про можливість використання поняття «безпека» стосовно 

лісового фонду у значенні певного бажаного кінцевого результату його охорони, та 

запропонувати такий варіант дефініції «безпека лісового фонду» [195, с. 50-51]: стан 

лісового фонду країни, за якого відносини, пов’язані із використанням усіх його 

складових, характеризуються стабільним упорядкуванням та врегулюванням, 

відсутність загроз завдання будь-якої шкоди забезпечується охоронними нормами 

адміністративного та кримінального законодавства, а порушення цих норм має 

наслідком захист засобами цивільного, адміністративного та кримінального 

законодавства. У разі ж формулювання більш широкого поняття – «безпека лісових 

відносин», у її склад слід включати не лише матеріальні об’єкти, які є складниками 

поняття ліс, є його продуктами, але і безпеку окремих суб’єктів, задіяних у цих 

відносинах, а також суб’єктів охорони цього фонду через збільшення кількості 

випадків нападу на працівників лісових охорон (подібний підхід до складу поняття 

«екологічна безпека» висловлювала й Н.А. Макаренко [196, с. 5]). 

Отже, регулюючими нормами адміністративного права закріплюються права та 

обов’язки у сфері відносин, пов’язаних із лісовим фондом, компетенція суб’єктів 

владних повноважень щодо реалізації наданих цим та іншим суб’єктам прав та 

обов’язків. Задля забезпечення публічного порядку у сфері відносин, пов’язаних із 

лісовим фондом, у вигляді закріплення правопорушень та встановлення 

адміністративної відповідальності за їх скоєння, створюються охоронні норми, які 

мають подвійну функцію: у разі їх дотримання (не порушення) ‒ вони 

попереджують, а у разі ж недодержання цих попереджувальних приписів вони 

активізуються та набувають статусу захисних, що «переводить» їх із «сплячого» до 

активного стану. З цього моменту починається перебіг строку для можливого 

притягнення до адміністративної відповідальності, прострочення якого має 

наслідком «напрацювання» охоронної (попереджувальної) функції таких норм. 

Метою охорони відповідних суспільних відносин є безпека лісів як об’єкту 

регулювання засобами адміністративного права; метою захисту лісів засобами 

адміністративного права є відновлення стану, який існував до порушення 

регулюючих та охоронних норм, покарання за вже здійснені протиправні дії. 
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Безпека лісового фонду як мета охорони та захисту є складовою понять «екологічна 

безпека», «національна безпека», що свідчить про особливий статус цього об’єкта. 

З урахуванням проведеного аналізу змісту нормативних дефініцій «захист», 

«охорона» та пов’язаних із ними суміжних понять, а також зважаючи на відсутність 

чіткої нормативної дефініції базового поняття – «лісовий фонд», охорону лісового 

фонду засобами адміністративного права пропонуємо визначати як систему заходів, 

закріплених нормами адміністративного законодавства, метою яких є збереження, 

відновлення, поліпшення стану лісового фонду, забезпечення ефективного його 

використання, попередження негативних наслідків різного роду дій чи 

бездіяльності, внаслідок яких створюється загроза лісовому фонду. Захист лісового 

форму засобами адміністративного права пропонуємо визначати як закріплені в 

адміністративно-деліктній складовій адміністративного права положення, реалізація 

яких спрямована на ліквідацію наслідків правопорушень у сфері лісових відносин, 

відновлення становища, яке існувало до такого правопорушення, притягнення до 

адміністративної відповідальності винних осіб. Особливістю охорони та захисту 

лісів є необхідність врахування як біологічних, так і інших їх особливостей, і саме 

тому, як вірно зазначається у доктринальних джерелах, комплекс відповідних 

заходів є поєднанням не лише правових, але й організаційних та інших таких заходів 

щодо раціонального використання лісового фонду, збереження лісів від знищення, 

пошкодження, послаблення, забруднення та інших негативних для лісів явищ [197, 

с. 376]. Недоліками законодавчого формулювання регулятивних норм, якими 

встановлено обов’язки суб’єктів лісових відносин, є неконкретні відсилкові 

конструкції (посилання на законодавство загалом без конкретизації НПА, напр. 

«лісове законодавство», «природоохоронне законодавство» тощо) [154, с. 199]. 

Розкриття питань адміністративно-правової охорони та захисту лісового фонду 

буде незавершеним без хоча б узагальненої характеристики державного 

регулювання та публічного управління у сфері лісових відносин, адже його метою є 

реалізація законодавства, контроль за додержанням відповідних вимог, забезпечення 

проведення ефективних комплексних заходів щодо охорони [198, с. 66] лісового 

фонду, а завданням – «забезпечення ефективної охорони та належного захисту, 
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раціонального використання та відтворення лісів» [1, с. 157]. Як вірно зазначив В.П. 

Печуляк, управління лісовими ресурсами посідає важливе місце у державній 

політиці, адже воно є багатоцільовим [199, с. 116]. 

Якщо регулювання пов’язано з виданням певних НПА, є «функцією держави, 

яка реалізується через встановлення правових основ у вигляді законів та 

підзаконних актів з метою прийняття управлінських рішень» [30, с. 8]), передбачає 

здійснення комплексних заходів з метою упорядкування, встановлення загальних 

правил у сфері лісового господарства, захисту здоров’я населення, організації 

раціонального використання природних ресурсів [72, с. 9], то управління пов’язують 

з цілеспрямованою сукупністю дій, які забезпечують узгодженість та координацію 

спільних робіт з метою досягнення суспільно-важливих цілей [94, с. 211], з 

впровадженням у життя законодавчих положень [200, с. 13], з безпосередньою 

організацією практичного здійснення функцій держави у різних сферах [60, с. 7], з 

процесом цілеспрямованого впливу держави на об’єкт управління (лісовий фонд), 

мета якого – реалізація суспільних інтересів [30, с. 8], з діяльністю суб’єктів 

суспільних відносин щодо досягнення управлінського впливу уповноваженого 

суб’єкта на певний предмет матеріального світу [134, с. 12]. Є й доволі широкі 

тлумачення поняття «державне регулювання відносин у сфері лісового 

господарства», які включають: здійснення заходів охорони, захисту, раціонального 

використання, розширеного відтворення лісів; забезпечення конституційних прав 

громадян щодо даного виду природних ресурсів [201, с. 772]. Видання нормативних 

актів у доктринальних джерелах часто називають однією з форм управлінської 

діяльності (поряд з виданням індивідуальних актів, здійсненням організаційних дій, 

виконанням матеріально-технічних операцій) [97, с. 465; 171, с. 32-33]. На думку 

М.М. Заверюхи, В.П. Печуляка, управлінська діяльність тією чи іншою мірою 

притаманна всім органам державної влади, прерогативи належать виконавчій, але і 

парламент має повноваження в адміністрації [202, с. 70; 203, с. 31]. 

В інших визначеннях «управління» подається у більш вузькому розумінні (без 

включення до неї нормативної діяльності). Так, Ю.М. Козлов [54, с. 5-6; 57, с. 4], 

Н.Г. Саліщева [53, с. 4] обґрунтовували, що практично зміст управління полягає у 
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розробленні програми дій, забезпечення її необхідними матеріальними та іншими 

ресурсами, розподілі загальних завдань між учасниками, спостереженні за 

відповідністю відповідної діяльності поставленим завданням. Д.В. Бусуйок, 

характеризуючи управлінські правовідносини, зазначає про забезпечення реалізації 

публічних інтересів шляхом здійснення таких дій суб’єктів владних повноважень, як 

прогнозування, програмування, планування, моніторинг, стандартизація та 

нормування, контроль [204, с. 5]. У радянські часи при характеристиці державного 

управління акцентувалось на виконавчій та розпорядчій діяльності державних 

органів, коли перша пов’язувалась із виконанням законів, а друга – із здійсненням 

відповідними органами певних розпорядчих прав, серед яких керівництво, видання 

актів, застосування заходів адміністративного впливу [55, с. 14-15; 56, с. 6, 7; 59, с. 

7, 8; 60, с. 6-7; 61, с. 8-9; 205, с. 23], до яких окремі автори додавали ще й 

адміністративну [206, с. 5] та організуючу [170, с. 7]) діяльність. 

У сучасних доктринальних джерелах державне управління пов’язують із 

безпосереднім владним впливом на індивідуальних і колективних суб’єктів та їх 

діяльність, який здійснюється уповноваженими суб’єктами і який спрямований на 

організацію виконання або на безпосереднє виконання законів. Він полягає у 

формуванні певних вимог, які є обов’язковими для виконання безпосередніми 

учасниками владних відносин та у забезпечені виконання цих вимог [207, с. 37-38]. 

О.А. Мельниченко розуміє комплексне використання уповноваженими органами 

державної влади доступних сил і засобів регулюючого впливу для примноження та 

ефективного використання лісових ресурсів, належного виконання галуззю 

покладених на неї функцій [208, с. 28]. Серед форм управлінської діяльності 

держави у доктринальних адміністративно-правових джерелах називають 

правоустановчу, правовиконавчу та правоохоронну [57, с. 191]. В.П. Печуляк 

стосовно державного управління лісів стверджує про здійснення державою 

законотворчої й нормотворчої, правозастосовчої та правозахисної діяльності [199, с. 

118]. Є.А. Гетьман вважає, що органи законодавчої та судової гілок влади також 

здійснюють певну управлінську діяльність, вони «наділені законом специфічною, 
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обмеженою сферою діяльності й здійснюють управлінську діяльність лише в межах 

апарату, а органи виконавчої влади «управляють» державою взагалі [209, с. 22]. 

Як зазначає Г.А. Гарварт, державне управління лісовим фондом є 

багатогранним поняттям, що включає увесь комплекс дій, забезпечених нормами 

адміністративного права та пов’язаних із організацією ведення лісового 

господарства, здійсненням контролю та дотриманням лісового законодавства [30, с. 

8]. Положення про те, що державний контроль у сфері лісового господарства є 

одним з напрямів суспільно необхідної державної діяльності у сфері публічного 

екологічного управління, мета якого – практичне забезпечення публічно-правових 

гарантій реалізації прав і свобод громадян (прав власності на ліси, прав 

лісокористування з метою сталого людського розвитку), зменшення факторів 

неправомірної поведінки лісокористувачів, запобігання адміністративним 

правопорушенням, обґрунтовує й Д.А. Арутюнян [78, с. 6; 98, с. 143]. Т.П. Єгорова 

обґрунтовує, що охорона і захист лісів це не окрема функція державного управління 

лісовою галуззю, а основоположний принцип, який лежить в основі кожної функції і 

притаманний всім напрямкам державної управлінської діяльності [114, с. 13, с. 17], а 

В.П. Печуляк в якості однієї з рис управління НПС вказує на те, що це діяльність у 

сфері охорони, захисту, раціонального використання та розширеного відтворення 

[210, с. 40]. В.А. Зуєв взагалі пропонує введення в науковий та нормативний обіг 

поняття «екологічне управління» як уніфікованого терміна для характеристики 

діяльності уповноважених суб’єктів, що ґрунтується на нормах права і спрямована 

на збереження довкілля в цілому та його окремих компонентів, зменшення 

техногенного навантаження на нього, забезпечення безпеки населення від 

негативного впливу НПС [211, с. 4]. До спеціальних функцій управління у сфері 

охорони НПС відносять й екологічну оцінку [212, с. 309], яку Ю.С. Шемшученко 

вважає також  і засобом забезпечення екологічних прав громадян [213, с. 13-14]. 

Саме такий узагальнений (широкий) зміст поняття «управління» дозволяє 

включити до нього й питання охорони та захисту. З цим питанням пов’язаний 

підрозділ 2.1. цього дисертаційного дослідження, адже формування та визначення 

основних напрямків державної політики у сфері лісових відносин; визначення 
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повноважень відповідних органів; встановлення правил та процедур у сфері лісових 

відносин, основних положень про охорону та захист лісових правовідносин, 

контроль за охороною та захистом у цій сфері пов'язаний з певними державними 

структурами (суб’єктами адміністративного права, повноваження яких мають 

відношення до сфери лісових відносин). 

Отже, лісовий фонд є складовою певної групи суспільних відносин, які в певній 

частині можуть бути визнані як адміністративні правовідносини, адже останні 

виникають «за обов’язкової участі відповідного органу державного управління або 

іншого носія владних повноважень» [214, с. 112-113]. Про міждисциплінарність 

вказаних відносин вказувалось ще у радянські часи: до природи має 

демонструватись всебічно охоплюючий, комплексний підхід через неможливість 

фрагментарного сприйняття природи; закони загального взаємозв’язку предметів та 

явищ природи мають знаходити своє відображення у праві (ідея комплексності 

законів) [37, с. 7];  практичне здійснення вимог природоохоронного законодавства 

напряму залежить від оперативного управління справами охорони НПС та окремих 

його елементів [37, с. 9]. Відносини з охорони та захисту лісового фонду є 

адміністративно-правовими у частині: 1) наявних регулюючих адміністративно-

правових норм, які визначено систему суб’єктів владних повноважень та їх 

компетенції у сфері лісових відносин; 2) потенційної можливості настання або 

реалізованої адміністративної відповідальності; 3) наявних зв’язків суб’єктів цих 

відносин із суб’єктами владних повноважень, зокрема виконавчої її гілки; 4) 

можливості оскарження дій суб’єктів владних повноважень як в частині 

дозвільного, так і в частині деліктного проваджень. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Лісовий фонд є базовою категорією, одним з основних термінів, відмова від 

використання якого є недоцільною, адже поняття «фонд» дає змогу вести мову про 

єдину погоджену сукупність об’єктів, які включаються до складу поняття «ліс» у 
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нормативному його визначенні (у розумінні лісу як певної екосистеми), а зміст 

цього поняття як запасів, ресурсів держави, підкреслює важливість лісу як об’єкту 

охорони та захисту. Як об’єкт адміністративно-правової охорони та захисту 

«лісовий фонд» є поняттям, визначення якого з точки зору нормативного 

врегулювання є неоднозначним, а доктринальні тлумачення мають широкий спектр 

авторського бачення. З метою спрощення реалізації правових норм, необхідним є 

закріплення чіткого нормативного його визначення, наприклад, як сукупності всіх 

лісів на території України незалежно від форми власності на них. 

Закріплення у вітчизняному законодавстві трьох форм власності на ліси 

(державна, комунальна, приватна) дозволяє проводити класифікацію лісів за цим 

критерієм та потребує законодавчого закріплення відповідних дефініцій. Зважаючи 

на позитивну тенденцію сучасних кодифікованих актів до виокремлення окремої 

статті з визначенням основних термінів (як правило – ст. 1), доцільним видається 

така побудова і ЛК України, в якій  закріплення потребують, щонайменше, терміни 

«лісовий фонд України» (наразі сформульовано нечітко, не відповідає вимогам до 

норм-дефініцій), «державний лісовий фонд», «приватний лісовий фонд», 

«комунальний лісовий фонд», «охорона лісового фонду», «захист лісового фонду» 

(наразі у ЛК України відсутні), «ліс» (вже має своє закріплення). 

Адміністративно-правова охорона та захист є переважаючими складниками 

правової охорони та правового захисту відносин у сфері лісового фонду. Вказані 

відносини характеризуються наявністю одночасно як публічного, так і приватного 

характеру, з переважанням першого. Більшість галузей права, які регулюють 

відносини у сфері лісового фонду, є публічними (екологічне право, земельне право, 

адміністративне право, кримінальне право тощо), але саме адміністративне право 

переважає серед них через безпосередній зв'язок всіх аспектів відносин у сфері 

лісового господарства з адміністративно-правовими відносинами (об’єкт, суб’єкт, 

зміст). Суб’єктна складова відповідних відносин характеризується обов’язковою 

участю суб’єктів владних повноважень, з переважанням виконавчої гілки. Цей 

суб’єкт обов’язково задіяний у різноманітних формах (дозвільні процедури, 

повноваження у сфері контролю за охороною та захистом лісів, участь у деліктних 
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процедурах (притягнення до адміністративної відповідальності у разі порушення 

нормативних вимог щодо охорони та захисту лісового фонду з можливим 

«переростанням» в адміністративно-судочинську форму захисту прав). 

У контексті дихотомії «матеріальне/процесуальне» право переважають 

процесуальні (процедурні) відносини, адже більшість «перетинань» між суб’єктами 

владних повноважень та зобов’язаними щодо охорони та захисту лісів суб’єктами 

пов’язані з виконанням певних процедур. 

Комплексність відносин у сфері охорони та захисту лісового фонду 

пов’язується з кількома аспектами: 1) прояв у різних сферах суспільного життя, 

адже значна кількість галузей економіки бере участь у процесі лісокористування, 

який передбачає вилучення й використання лісових ресурсів, їх відтворення та 

покращення [215, с. 141]. Вказане пов’язане і з міждисциплінарним значенням 

базового поняття «ліс», яке, крім юридичної, має також біологічну, екологічну, 

економічну, географічну та інші інтерпретації, що актуалізує потребу врахування у 

нормативній дефініції розробок різних галузевих наук [32, с. 147]; 2) віднесення 

його до сфери регулювання різних галузей законодавства; забезпечення нормами 

різних галузей права. Відносини у сфері охорони та захисту лісового фонду у 

більшій своїй частині є адміністративно-правовими відносинами, адже відповідають 

усім ознакам останніх. У лісовому законодавстві широко використовується 

властивий адміністративному праву імперативний метод правового регулювання, а 

адміністративне право наразі охоплює своїм регулятивним впливом зростаюче коло 

суспільних відносин [6, с. 66]; 3) об’єднання цим поняттям різних складових, що 

пов’язані з формою власності на ліси («лісовий фонд України» = «державний 

лісовий фонд» + «приватний лісовий фонд» + «комунальний лісовий фонд»). 

Переважання порівняно з іншими галузями права у відносинах з охорони та 

захисту лісового фонду адміністративно-правової складової пов’язане з 

трансформацією системи права України загалом, зміною меж галузевого поділу (тих 

чітких меж між галузями, які довгий час існували раніше). Суттєва зміна 

адміністративного права безпосередньо впливає і на його предмет, у т.ч. і в частині 

відносин, пов’язаних із регулюванням відносин у сфері лісового господарства, 
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охороною та захистом лісового фонду. Врахування змін у доктринальних підходах 

до предмету адміністративного права, дозволяє стверджувати, що левова частка 

відносин у сфері лісового господарства є сферою регулювання саме 

адміністративного права, що доводиться через призму його суб’єктів, методів, 

предмету, термінології тощо. На підставі цього можна стверджувати, що для 

виділення лісового права в якості самостійної галузі вітчизняного права підстав 

наразі недостатньо, адже відсутні найбільш суттєві ознаки галузі, зокрема: прояв в 

якості центральної ланки системи права; прояв як юридичної цілісності, у вигляді 

сукупності норм, зосереджених у взаємопов’язаних правових інститутах, що 

забезпечують регулювання та стабільність цілої сфери життєдіяльності суспільства; 

прояв як відносно замкнутої, автономної підсистеми правового регулювання (з 

власними галузевими принципами, специфічним правовим статусом суб’єктів, 

особливим порядком встановлення і реалізації прав та обов’язків, комбінацією 

способів, методів і типів правового регулювання, специфічними санкціями та 

обмеженнями); наявність галузевого понятійного апарату; наявність самостійного 

предмету та методів правового регулювання [82, с. 14-15]. Історично відносини у 

сфері охорони лісового фонду виокремлювались в Особливій частині 

адміністративного права. Зважаючи на наявність обґрунтувань щодо підгалузевої 

стосовно екологічного права природи лісового права, слід зважати, що перше 

(екологічне право) також виокремилось з адміністративного, є результатом змін 

його предмета, що актуалізує дискусію про розгляд лісового права як підгалузі 

адміністративного права, враховуючи історичне коріння та значний обсяг як 

регулюючих, так і охоронних адміністративно-правових норм у сфері лісових 

відносин. Вказане відповідає тим тенденціям формування підгалузей у публічному 

праві, які виокремлюються у сучасних наукових правових джерелах ‒ пов’язане з 

активністю законодавця та появою інституційно оформлених напрямів публічної 

діяльності [216, с. 6-7]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ 

ЛІСОВОГО ФОНДУ 

 

 

Функції державного управління лісовим господарством (складовими якого є 

охорона та захист лісового фонду), реалізуються через відповідні механізми ‒ 

механізм правового регулювання як загальне поняття та механізм державного 

управління як елемент цієї загальної категорії (інколи виокремлюються більш 

«спеціалізовані» механізми, наприклад, механізм охорони лісових ресурсів [76, с. 

10]). Як вірно зазначив С.Г. Стеценко, категорія «механізм правового регулювання» 

виникла в межах загальної теорії права і вже пізніше адміністративне право 

відреагувало на формулювання нових теоретичних аспектів [139, с. 63]. Категорія 

«механізм правового регулювання» дозволяє охопити весь процес правового 

регулювання, елементами якого є юридичні норми, НПА, акти офіційного 

тлумачення, юридичні факти, правові відносини, акти реалізації норм права [217, с. 

283]. До цього переліку додають також нематеріальні елементи, серед яких 

правосвідомість та режим законності й правопорядку [146, с. 41], правова культура 

[104, с. 38], гарантії прав та обов’язків суб’єктів [192, с. 17]. Т.О. Коломоєць у 

механізмі адміністративно-правового регулювання виділяє органічні (норми права, 

акти їх реалізації, правові відносини) та функціональні (юридичні факти, правова 

свідомість суб’єктів адміністративно-правового регулювання, акти тлумачення та 

застосування норм права) складові. Стадії ж цього механізму представлені нею 

тріадою: регламентація суспільних відносин → виникнення суб’єктивних прав та 

юридичних обов’язків → реалізація прав та обов’язків [107, с. 32-34]. Механізм 

державного управління лісовим господарством є сукупністю практичних заходів, 

засобів, важелів і стимулів, за допомогою яких суб’єкти управління вказаною 

сферою здійснюють спрямований вплив на сферу лісового господарства з метою 

досягнення цілей, узгоджених інтересів [218, с. 6]. Зважаючи на виокремлення 

нормативного та практичного аспектів адміністративно-правової охорони та захисту 
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лісового фонду, механізм охорони і захисту у нормативній своїй частині як складові 

механізмів правового регулювання та управління лісовим господарством 

передбачають наявність усіх перелічених у складі цих механізмів елементів. У 

наукових джерелах пропонується більш узагальнений підхід до структури механізму 

охорони лісових ресурсів (система НПА, що забезпечує охорону лісових ресурсів; 

правовідносини, що виникають між суб’єктами публічної адміністрації з приводу 

охорони лісових ресурсів та лісокористувачами; система засобів адміністративно-

правової охорони лісових ресурсів) [76, с. 10]. Врахування перелічених підходів 

обумовило структуру цього розділу, яка враховує й сучасні погляди на відповідний 

механізм як на сукупність правової, структурної, функціональної та 

адміністративної його складових [80, с. 9]. 

 

 

2.1. Норми адміністративного законодавства як початковий елемент 

адміністративно-правової охорони та захисту лісового фонду 

 

У доктринальних джерелах з адміністративного права вказується на такі 

особливості адміністративно-правових норм, як: походження зі сфери застосування 

повноважень органами виконавчої влади; управлінські відносини як об’єкт їх 

регулювання [219, с. 4]; функціональна спрямованість, яка в системі соціальних 

норм виконує широкий спектр завдань [220, с. 7]; особливий суб’єкт спрямування 

дії їх положень [142, с. 8, с. 24]; спрямованість на реалізацію публічного інтересу; 

забезпечення з їх допомогою функціонування публічної адміністрації; широке коло 

суспільних відносин, які є предметом їх регулювання (адміністративні послуги, 

примус, оскарження рішень тощо); забезпечення реалізації регулятивної та 

охоронної функцій адміністративного та інших галузей права; роль інструмента 

реалізації методів адміністративного права; несистематизованість; домінування 

актів одностороннього волевиявлення [104, с. 39-40]. Вказані особливості 

притаманні нормам, якими врегульовуються відносини охорони та захисту лісового 

фонду. 
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Метою встановлення як регулюючих, так і охоронних та захисних норм, є 

реалізація публічного інтересу, яким є збереження у належному стані лісового 

фонду та подальше покращення цього стану (з позиції як збільшення площі лісів, 

так і якісних характеристик його продуктів), відновлення втрачених лісів та їх 

властивостей, адже сама ідея досягнення «оптимального рівня лісистості» територій 

держав має в своїй основі благополуччя населення всієї земної кулі загалом, 

враховуючи руйнівні наслідки людської життєдіяльності. 

Публічним є інтерес, який має будь-яка особа на безумовній основі, а його 

різновидами є інтереси: територіальної громади, держави, громадськості, спільні 

інтереси різних суб’єктів тощо, адже основою публічного інтересу є об’єктивований 

інтерес усього суспільства [187, с. 36, с. 37-38]. Стосовно лісового фонду до 

суб’єктів можна додати й більш «глобальні» групи, адже загострення проблеми 

необхідності покращення екологічної ситуації дозволяє вести мову про інтереси 

держав, інтереси людства тощо. Звичайно, мова йде про нормативне закріплення 

кожною державою своїх норм, якими охороняється та захищається лісовий фонд, і 

кожне окреме порушення цих норм завдає шкоди конкретному суб’єкту (як правило, 

власнику відповідної частини лісового фонду – державі (якщо ліс державної форми 

власності), територіальній громаді (якщо ліс комунальної форми власності), 

фізичним, юридичним особам (якщо це приватні ліси). Натомість, будь-яке (щодо 

постраждалих суб’єктів) правопорушення має й більш глобальний ефект, адже 

безпосередньо або опосередковано торкається усього суспільства, оскільки ліс, 

якому завдано шкоду, є складовою лісового фонду в межах держави, що у гіршому 

випадку має наслідком зниження лісистості території країни (земної кулі) загалом. 

Не менше значення має й «нормальний перебіг» відносин, які регламентуються 

регулюючими лісові відносини нормами. Належне користування правами, належне 

виконання встановлених обов’язків лісокористувачами, власниками, посадовими 

особами означає збережений (як результат) стан лісів, безпеку (як результат дії 

охоронних норм) лісового фонду. 

Щодо забезпечення за допомогою адміністративно-правових норм у сфері 

охорони та захисту лісового фонду функціонування публічної адміністрації, якою є 
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сукупність органів та установ, що реалізують публічну владу шляхом виконання 

законів, підзаконних актів та вчинення інших дій у публічних інтересах [97, с. 338], 

зазначимо, що для розкриття цієї особливості відносин з охорони та захисту 

лісового фонду слід охарактеризувати суб’єктів, які задіяні у цьому процесі. 

Дослідженню тих чи інших питань щодо системи суб’єктів адміністративно-

правової охорони та захисту лісів присвячено не так вже й багато наукових праць, 

набагато більше їх щодо системи суб’єктів у відносинах охорони НПС. 

Дослідженню першої групи суб’єктів (діяльність яких пов’язана з охороною 

лісових ресурсів) присвятила частину свого дисертаційного дослідження 

С.В. Матчук (2014 р.), яка визначає систему суб’єктів адміністративно-правової 

охорони лісових ресурсів як сукупність державних та недержавних організаційно-

структурних утворень, які виконують владно-розпорядчі та організаційні функції та 

на законних підставах здійснюють свою діяльність у сфері лісового господарства, з 

метою забезпечення задоволення публічних інтересів щодо раціонального 

використання, відновлення, охорони та захисту лісових ресурсів [76, с. 15-16; 221, с. 

165]. Нею виокремлюються суб’єкти загальної компетенції (здійснюють функції 

планування використання земель лісового фонду, їх облік, надання та вилучення 

земель, контроль за раціональним використання, вирішення спорів) та органи 

відомчого управління землями лісового фонду (відведення лісових площ у 

користування, відомчий облік, контроль за використанням відповідних земель, 

вилучення для державних і громадських потреб тощо) [222, с. 34]. Як бачимо, 

частина виокремлених функцій в обох групах суб’єктів є схожими, відрізняються 

лише рівнями здійснення. О.А. Козачук (2017 р.) під системою органів публічного 

управління в галузі охорони лісів розуміє сукупність суб’єктів публічної 

адміністрації, завданнями яких є правотворчі ініціативи, правореалізаційна та 

правоохоронна діяльність [79, с. 4]. 

Н.В. Марфіна (2007 р.) пропонує класифікувати органи державної влади, які 

здійснюють державне управління у сфері охорони та захисту лісів, за об’ємом та 

характером їх компетенції (державні органи влади загальної (ВРУ, ВР АРК, районні, 

обласні, сільські, селищні та міські ради, міські державні адміністрації, КМУ, уряд 
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АРК, місцеві органи державної виконавчої влади, Мінприроди, його органи на 

місцях, Мінагрополітики та Державне агентство земельних ресурсів України) та 

спеціальної (Держкомлісгосп України, його структурні підрозділи, відповідні 

органи на місцях) компетенції. Виокремлюються також органи, які мають право 

застосовувати заходи адміністративного впливу: органи лісового господарства та 

спеціально уповноваженого ЦОВВ у галузі екології та природних ресурсів [73]. 

Г.А. Гарварт (2014 р.), з урахуванням територіального поширення компетенції, 

виділяє в системі органів державного управління п’ять рівнів: а) 

загальнодержавний: ВРУ, Президент, КМУ, Мінекології, Держлісагентство; б) 

регіональний: обласні державні адміністрації, органи управління АРК, ОМС, 

обласні управління екології та природних ресурсів в областях, обласні органи 

Держлісагентства; в) районний (райдержадміністрації, ради, управління екології та 

природних ресурсів); г) місцевий: сільські, селищні та міські ради; д) об’єктовий: 

лісгоспи [30, с. 10], а практична діяльність усіх цих органів виявляється у функціях, 

що вони виконують (правовстановлююча, управлінська, наглядова) [30, с. 9]. 

М.М. Заверюха (2017 р.) у системі органів управління в галузі використання та 

охорони лісів виокремлює дві групи суб’єктів: органи загальної (ВРУ, ВР АРК, 

Президент України, КМУ, РМ АРК, ОМС, місцеві органи виконавчої влади) та 

спеціальної (Мінагрополітики, Держлісагентство) компетенції [108, с. 9]. 

У системі суб’єктів у галузі управління НПС виокремлюють чимало органів 

публічної влади, інших суб’єктів, на яких покладено виконання тих чи інших 

функцій у галузі забезпечення безпеки, охорони та захисту НПС, складовою якого є 

й ліси (відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону НПС» [193]). Серед 

суб’єктів, зокрема, називають: 1) державні органи; ОМС; об’єднання громадян [223, 

с. 127]; 2) органи загальної компетенції та їх спеціалізовані структури; органи 

спеціальної компетенції; органи єдиної системи запобігання й реагування на 

надзвичайні екологічні ситуації [224, с. 97]; 3) органи загальнодержавного рівня 

регулювання природоохоронних відносин (ВРУ, Президент України, Рада 

національної безпеки і оборони України, КМУ, ЦОВВ як органи спеціальної 

компетенції з підпорядкованими їм територіальними підрозділами; органи 
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територіального рівня (ОМС, місцеві державні адміністрації; територіальні 

спеціально уповноважені органи у відповідній сфері) [75, с. 13-14; 224, с. 98]; 4) за 

територіальною належністю в організації системи управління, реалізації відповідної 

державної політики – адміністративно-територіальні (суб’єкти управління 

представлені інституціями від державного рівня до рівня окремих населених 

пунктів) органи та галузеві органи [72, с. 15]; 5) органи загальної компетенції; 

органи спеціальної компетенції; інші органи [4, с. 163-200]; 6) державні органи 

загальної компетенції; спеціальні екологічні органи; органи виконавчої влади 

природноресурсової компетенції; органи виконавчої влади в сфері охорони 

природних комплексів; спеціальні неекологічні органи; органи виконавчої влади із 

забезпечення екологічної безпеки; інші (більш детально: [63, с. 72-108, с. 109-114]); 

7) внутрішньо організовану сукупність державних органів і ОМС, суб’єктів 

господарювання і громадян, спільною метою яких є забезпечення раціонального 

природокористування та екологічної безпеки [225, с. 77]. 

Отже, єдність у поглядах як учених-адміністративістів, так і представників 

інших галузей права щодо критеріїв виокремлення суб’єктів управління, правової 

охорони та захисту як НПС у цілому, так і безпосередньо лісового фонду відсутня. 

До того ж у питаннях суб’єктів окрему групу становлять й порушники відповідних 

норм у сфері охорони та захисту лісового фонду, у середині якої у наукових 

джерелах також виокремлюються певні категорії (див., напр. [89, с. 4]). 

Аналіз змісту НПА також свідчить про відсутність певного уніфікованого 

підходу до системи органів, пов’язаних з управлінням, охороною та захистом НПС 

загалом та лісового фонду зокрема. Так, Закон «Про охорону НПС» перелічує 

чимало суб’єктів у відповідній сфері, закріплюючи в окремих розділах норми, якими 

регулюються повноваження відповідних суб’єктів: у Розділі ІІІ – повноваження рад 

(ВРУ, ВР АРК, місцеві); у Розділі ІV – повноваження органів управління (КМУ; Рада 

міністрів АРК (далі – РМ АРК); виконавчі органи сільських, селищних, міських рад; 

ЦОВВ, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони НПС; 

ЦОВВ, що реалізує цю політику; ЦОВВ, що реалізує державну політику із 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері НПС; орган виконавчої влади 
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АРК з питань охорони НПС; обласні, Київська та Севастопольська міські державні 

адміністрації; громадські організації); у Розділі VІІІ – органи, що здійснюють 

контроль і нагляд у відповідній галузі. Аналіз норм цього закону свідчить про 

незначну кількість норм, в яких згадується про ліс та пов’язані з цим питання, адже 

ліс є лише однією зі складових НПС (п. «е» ч. 1 ст. 18, п. «а» ч. 1 ст. 20-2, ч. 2 ст. 35). 

Структура цього закону, враховуючи його назву («Про охорону…»), дозволяє 

дійти висновків, що коли у ньому йдеться про повноваження тих чи інших органів 

та посадових осіб, мається на увазі, що кожен з цих суб’єктів має відношення до 

охорони НПС загалом, та, частково, що пов’язано із компетенцією того чи іншого 

суб’єкта, стосовно лісу. Так, у Законі є Розділ ІІІ, присвячений повноваженням рад 

різного рівня. Зрозуміло, що з цього погляду прийняття, наприклад, ВРУ того ж 

самого ЛК України має відношення до питань охорони лісових відносин у частині 

встановлення заборон та приписів; встановлення у КУпАП санкцій за скоєння 

адміністративних правопорушень так само пов’язаний із питаннями охорони. Все це 

стосується будь-яких інших актів, які приймаються ВРУ і положення яких 

стосуються питань лісового фонду (натомість слід погодитись із тезою 

Г.А. Гончаренко, що ВРУ та ВР АРК Крим безпосередньо лісовим фондом не 

керують, впливаючи на нього, здійснюючи функції держави у цілому [226, с. 134]). 

Натомість структура ЛК України щодо закріплення в окремих главах системи 

суб’єктів, які здійснюють регулювання, управління, охорону, захист, контроль за 

охороною та захистом лісів дещо інша. На відміну від Закону «Про охорону НПС», 

у ЛК України суб’єкти регулювання та суб’єкти управління об’єднані в одному 

розділі. Якщо повноваження громадських організацій у галузі охорони НПС у 

Законі розміщено у розділі, присвяченому повноваженням органів управління, у ЛК 

України про громадські природоохоронні організації йдеться у главі, присвяченій 

контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів. 

Аналіз положень ЛК України дозволяє виокремити органи, які здійснюють: 

1) державне регулювання та управління у сфері лісових відносин (Глава 3 ЛК 

України). Щодо цього слід вказати, що конструкція «регулювання та управління» 
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свідчить все ж таки про виокремлення двох різних функцій, хоча у наукових 

джерелах стверджується про тлумачення його законодавцем як цілого [210, с. 39]; 

2) охорону і захист лісів (Глава 16 ЛК України). На цьому етапі реалізуються 

регулюючі норми, які приймаються тими суб’єктами, які є суб’єктами управління та 

регулювання лісових відносин, адже власники та постійні лісокористувачі мають 

розробляти та проводити комплекс протипожежних та інших заходів щодо 

збереження, охорони та захисту лісів, перелік та вимоги щодо складання планів яких 

визначаються ЦОВВ, що забезпечує формування державної політики у сфері 

лісового господарства та ОМС. Також безпосереднє відношення до охорони та 

захисту лісів (а не лише реалізація регулюючої функції) має ЦОВВ, що реалізує 

державну політику у сфері лісового господарства, та ОМС, адже, відповідно до ч. 5 

ст. 86 ЛК України, на них також покладається забезпечення охорони та захисту 

лісів. З питаннями охорони та захисту пов’язані і надані у ст. 88 ЛК України 

органам виконавчої влади та ОМС повноваження щодо встановлення заборони на 

користування лісами. Щодо побудови останнього положення у ЛК України, слід 

зазначити, що узагальнене формулювання «органи виконавчої влади» навряд чи 

можна визнати вдалим, адже є неконкретним, створює враження, що будь-які органи 

виконавчої влади, а їх чимало, наділяються такими повноваженнями. Враховуючи, 

що положення ЛК України розраховані й на пересічних громадян, які не завжди є 

достатньо обізнаними щодо компетенції тих чи інших органів виконавчої влади, 

подібні формулювання дещо ускладнюють сприйняття змісту відповідних норм. 

Щодо такого суб’єкта, як державна лісова охорона, яка діє у складі ЦОВВ, що 

реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органу виконавчої влади 

АРК з питань лісового господарства та підприємств, установ і організацій, що 

належать до сфери їх управління, слід зазначити, що виходячи зі змісту ст. 90 ЛК 

України, у нього подвійна місія. З одного боку, він є суб’єктом здійснення контролю 

за додержанням лісового законодавства, з іншого, – на нього покладається і функції 

із забезпечення: охорони лісів від пожеж, незаконних рубок; захист від шкідників і 

хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу. 

Виходячи з тих завдань, які на нього «покладають» норми ЛК України, він є одним 
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із суб’єктів, які наділяються повноваженнями щодо складення протоколів та 

розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері охорони, захисту, 

використання та відтворення лісів (п. 3 ч. 1 ст. 91 ЛК України). Правовий статус 

цього органу врегульовано у Положенні, затвердженому Постановою КМУ від 

16.09.2009 р. № 976 [227]. Державна лісова охорона є правоохоронним органом (як 

вірно зазначила Г.А. Гончаренко, правовий статус більшості правоохоронних 

структур закріплюється переважно відповідними законами, а не підзаконними 

актами [228, с. 41], відтак, позицію щодо посилення юридичної сили відповідного 

нормативно-правового акту слід підтримати). Щодо такого суб’єкта, як лісова 

охорона інших постійних лісокористувачів і власників лісів, слід вказати про 

відсутність положення про нього, на необхідність прийняття якого доволі давно 

зазначають вчені-адміністративісти, адже діяльність недержавного сектору охорони 

лісів потребує врегулювання [229, с. 27; 230, с. 126]. З метою вдосконалення 

нормативного врегулювання, покращення сприйняття норм лісового законодавства, 

доцільним вбачається відмежування функцій органу, які є подвійними – охорона та 

захист, та назви органу – «державна лісова охорона», «лісова охорона інших 

постійних лісокористувачів», адже, крім дублювання функцій та назви, наявне і 

«випадіння» з назви однієї з функцій (захисту). Відтак пропонуємо змінити назву 

відповідного правоохоронного органу та назву органу «лісова охорона інших 

постійних користувачів і власників лісів» на ‒ «служба лісової безпеки», «державна 

служба лісової безпеки», тим більше, що «безпека» включається у зміст і категорії 

«охорона», і категорії «захист». Також слід вказати і на такий недолік побудови 

норм ЛК України, як розділення по різних главах норм про охорону та захист лісів 

загалом та норм про охорону та захист окремих лісових ділянок. Зі змісту загальних 

правил про охорону та захист не вбачається, що є й інші правила, в яких враховано 

специфіку правового статусу земель, на яких ліси розташовані, які, до того ж, є 

відірваними щодо свого розташування (загальні норми розміщено у главі 16 ЛК, а 

спеціальні – аж у Главі 20). Ситуація поглиблюється ще й тим, що всі норми Глави 

20 мають посилання на положення інших законодавчих актів. Так, ст. 100 

«відсилає» до положень Закону України «Про природно-заповідний фонд України», 
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має бланкетний спосіб побудови, адже «відсилає» ще й до положень самого ЛК 

України, не конкретизуючи яких саме, а також здійснює взагалі неконкретне 

«відсилання» до «інших актів законодавства». Подібну конструкцію мають і ст. 101 

та ст. 102 ЛК України. Така побудова норм викликає, щонайменше, два зауваження: 

1) якщо є кодифікований акт як єдиний, зведений, юридично і логічно цілісний, 

внутрішньо узгоджений закон, який забезпечує повне, узагальнене і системне 

регулювання певної групи суспільних відносин [95, с. 182], саме у ньому мають 

концентруватись всі норми щодо охорони та захисту лісів. Тобто саме ті Закони, до 

яких наразі відсилають норми ЛК України, навпаки мають містити свої відсилкові 

норми до ЛК України, а вже останній має закріплювати ці положення; 2) 

недоцільним є розташування норм про охорону та захист у двох різних і до того ж 

відірваних один від одного (через декілька глав) структурних підрозділах 

нормативного акту. Більш логічним є розташування глави з нормами про охорону та 

захист наприкінці Розділу V ЛК України та розміщення там як загальних, так і 

спеціальних норм. До того ж, аналіз законів, на які «посилається» ЛК України у 

ст.ст. 100-102, свідчить: 1) у нормах Закону України «Про природно-заповідний 

фонд України» про «захист» згадується лише в контексті соціально-правового 

захисту посадових осіб служби державної охорони природно-заповідного фонду 

України, тоді як ст. 100 ЛК України вказує, що особливості охорони, захисту, 

використання та відтворення лісів на цій категорії земель мають визначатись, 

зокрема, у нормах відповідного закону, а розділ ІХ останнього має назву і вміщує 

норми лише щодо охорони об'єктів цього фонду [40]. У Законі передбачається 

функціонування служби охорони, яка входить до складу служби державної охорони 

природно-заповідного фонду України. У Положенні про вказану службу (п. 5) 

зазначено, що вона забезпечує реалізацію заходів з профілактики та захисту 

природних комплексів від шкідників і хвороб у межах територій та об'єктів природно-

заповідного фонду [231]. Отже, у спеціальному законодавчому акті згадується лише 

про охорону, а підзаконний НПА усуває цей недолік і закріплює ще й положення 

про захист. Натомість підзаконний НПА не може розширювати положення 

законодавчого, і такі невідповідності слід усувати; 2) у ст. 5 Закону України «Про 
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використання земель оборони» йдеться лише про охорону НПС та екологічну 

безпеку на землях оборони, ця стаття неконкретна і також має відсилання до закону 

загалом; про захист лісів у ньому також не йдеться [232]; 3) у Законі України «Про 

правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» про ліси окремо не згадується, а у нормах також 

згадується лише «охорона» [233]; 

3) контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів. 

Крім перелічених у Главі 17 ЛК України органів, які віднесено й до органів 

державного контролю (ст. 94 ЛК України), виокремлено у цій главі й громадський 

контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів, який 

можуть здійснювати громадські інспектори охорони НПС (ст. 95). Згадуються й такі 

суб’єкти, як громадські природоохоронні організації, контрольна функція яких 

полягає лише у можливості брати участь у розробці певних програм, планів щодо 

охорони, захисту, відтворення лісів; внесення пропозицій щодо розроблення або 

внесення змін до відповідних НПА та щодо можливості отримання певної 

інформації. Навряд чи контроль може полягати у можливості внесення пропозицій, 

розробленні програм, адже остання пов’язана із результатами контролю. 

Отже, у ст. 86 ЛК України серед суб’єктів, які здійснюють комплекс заходів з 

охорони та захисту лісів, виокремлено чотири групи, дві з яких наділені 

відповідними владними повноваженнями (ЦОВВ, що забезпечує формування 

державної політики у сфері лісового господарства; ОМС), два – ні (власники лісів; 

постійні лісокористувачі). Останні два суб’єкти зобов’язані розробляти та 

проводити відповідний комплекс заходів, перелік яких, вимоги щодо складання 

планів їх проведення визначається двома першими групами суб’єктів. 

Оскільки ліси України можуть перебувати в державній, комунальній та 

приватній власності, власниками лісів можуть бути: 1) держава (власність 

набувається і реалізується державою в особі КМУ, РМ АРК, місцевих державних 

адміністрацій); 2) територіальні громади (реалізується безпосередньо або через 

утворені ними ОМС); 3) громадяни України; 4) юридичні особи України. 
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Постійними лісокористувачами є спеціалізовані державні (далі – лісгоспи) та 

комунальні лісогосподарські підприємства, інші державні (комунальні) 

підприємства, установи, організації, в яких створено спеціалізовані лісогосподарські 

підрозділи. У ст. 86 ЛК України не йдеться про тимчасових користувачів, хоча серед 

їх обов’язків незалежно від умов користування (довгострокове чи короткострокове) 

закріплено обов’язки ведення робіт способами, які забезпечують збереження 

оздоровчих і захисних властивостей лісів, створюють сприятливі умови для 

охорони, захисту лісів (п. 4 ч. 2 ст. 20; п. 2 ч. 2 ст. 21 ЛК України). У цій частині 

зазначених суб’єктів можна визнати суб’єктами, пов’язаними з охороною та 

захистом лісового фонду. 

ЦОВВ, який реалізує державну політику у сфері лісового господарства, є 

Держлісагентство України, що діє на підставі Положення, затвердженого 

Постановою КМУ від 08.10.2014 р. № 521 [234]. Аналіз завдань цього ЦОВВ, які 

виокремлено у пп. 2, 22, 23, 33 п. 4 Положення [235]), дозволяє зробити висновки 

про те, що Держлісагентство України є ключовим суб’єктом відносин з охорони та 

захисту лісового фонду, зважаючи на низку його повноважень, які безпосередньо 

пов’язані з цими питаннями, а також враховуючи той факт, що у державній 

власності перебуває більша частина лісів України, а у підпорядкуванні 

Держлісагентства України знаходиться 73% лісового фонду держави [14]. 

Як зазначається на офіційному сайті Держлісагентства України, знання своєї 

історії дозволяє перейняти все найкраще, врахувати помилки [235], адже історія 

лісівничої галузі доволі тривала (як окремий напрямок практичної діяльності, як 

певна наукова сфера, в України початок лісівництва відзначається з XVIII сторіччя 

[235], але у наукових джерелах можна віднайти відомості про організацію 

лісоохоронної справи й у більш ранні періоди, напр. у ІХ‒ХVІІ ст. [236]), відтак, 

проаналізувавши ті перетворення та їх результати, які мали місце на протязі 

існування цього ЦОВВ [237, с. 110-115], можна дійти висновку про динамічність 

змін у нормативному врегулюванні питань охорони та захисту лісового фонду, про 

постійність та майже безперервність реформування лісової галузі, особливо в 

частині суб’єкта її управління. Спостерігалось то створення, то ліквідація 
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відповідних самостійних міністерств, передання відповідних структур до складу 

інших міністерств, створення на базі відповідного спеціалізованого міністерства 

інших ЦОВВ, статус яких (комітет, агентство) передбачає дещо звужені 

повноваження для відповідного спеціалізованого органу держави. Натомість, 

враховуючи специфіку цієї галузі, її масштабність та важливість не лише для 

економіки країни, але і для забезпечення «здорового» НПС, доцільним вбачається 

все ж таки функціонування відповідного органу у статусі міністерства, який надає 

набагато більше можливостей щодо подальшого ефективного розвитку галузі. 

Аналіз положень нормативних актів, якими врегульовувався статус 

Держлісагентства та всіх його попередників (Постанови КМУ №413 від 21.07.1992 

р., 10.2014 р.; Укази Президента України від 27.07.1997 р., 12.11.1997 р., 14.08.2000 

р., 13.04.2011 р. тощо), дозволяє стверджувати про тотожність більшості їх 

повноважень, фактично змінювались лише назви та статус (міністерство, комітет, 

агентство) відповідного органу. У статусі  міністерства відповідний ЦОВВ 

перебував приблизно 35 років (у різні часі), у складі іншого міністерства – близько 5 

років, у статусі державного комітету – близько 14 років, агентства – з 2011 р. 

(близько 7 років). Пониження ієрархічного статусу з міністерства до агентства у 

наукових адміністративно-правових джерелах визначають як фактор, що посилив 

застосування застарілих та недоцільних форм адміністративно-правового впливу, 

запозичених з радянської практики [30, с. 1]. 

До прийняття Закону України «Про ЦОВВ», статус ЦОВВ визначався Указом 

Президента України від 15.12.1999 р., згідно з яким міністерство є головним 

(провідним) органом в системі ЦОВВ в забезпеченні реалізації державної політики у 

визначеній сфері діяльності. Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про ЦОВВ», 

міністерство є ЦОВВ, який забезпечує формування та реалізує державну політику в 

одній чи декількох визначених КМУ сферах. Майже такі ж визначення й у 

довідникових джерелах з адміністративного права (див., напр. [97, с. 225]). 

Державний комітет як ЦОВВ наразі не є активною формою (різновидом) ЦОВВ 

і у Законі України «Про ЦОВВ» його визначення окремо не надається, хоча в ньому 

й йдеться про певні комітети. В Указі Президента України від 15.12.1999 р. № 
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1572/99, державний комітет (державна служба) визначається як ЦОВВ, який вносить 

пропозиції щодо формування державної політики та забезпечує її реалізацію у 

визначеній сфері діяльності, здійснює управління в цій сфері, міжгалузеву 

координацію та функціональне регулювання. В юридичних енциклопедичних та 

інших довідникових виданнях «комітет» тлумачиться, як орган державної влади 

спеціальної компетенції [38, с. 181], а «державний комітет», як ЦОВВ, який 

покликаний сприяти уряду в реалізації певної урядової політики шляхом виконання 

функцій державного управління [97, с. 115]. 

Щодо агентств, вони, відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України «Про ЦОВВ», є 

різновидами ЦОВВ. Від інших ЦОВВ вони відрізняються тим, що більшість їх 

функцій складає управління об'єктами державної власності, що належать до сфери їх 

управління. В юридичних енциклопедичних виданнях агентство тлумачиться, як 

відомство, що створюється при уряді країни з метою реалізації спеціальної чи 

локальної функцій або завдань тимчасового характеру. В Україні створюються 

(реорганізуються, ліквідуються) КМУ у сферах, де немає міністерств [238, с. 35]. 

Орган, через керівника якого КМУ спрямовує та координує діяльність 

Держлісагентства України, є Мінагрополітики України. Згідно із Положенням, 

затвердженим Постановою КМУ від 25.11.2015 р. № 1119 [239], воно є головним 

органом у системі ЦОВВ, що забезпечує: формування та реалізацію державної 

політики у сфері лісового господарства (абз. 4 п. 1; пп. 2 п. 3); розробляє та 

організовує виконання державних цільових, галузевих, інших програм охорони, 

захисту, використання та відтворення лісів (пп. 34 п. 4). Вказане міністерство має: 

узагальнювати практику застосування законодавства з цих питань, розробляти 

пропозиції щодо вдосконалення відповідних НПА та в установленому порядку 

вносить їх на розгляд Президента України та КМУ; розробляти проекти законів та 

інших НПА з відповідних питань; погоджувати проекти, які надходять від інших 

міністерств та ЦОВВ; готувати у межах своїх повноважень зауваження і пропозиції 

до прийнятих ВРУ законів, що надійшли на підпис Президентові України; 

перевіряти, переглядати та скасовувати галузеві нормативні документи у сфері 

стандартизації; замовляти розроблення національних стандартів та кодексів 
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усталеної практики; забезпечувати здійснення державного нагляду (контролю); 

здійснювати заходи щодо інтеграції до ЄС, зокрема з адаптації законодавства, та 

забезпечувати галузеве співробітництво [239] тощо; 

Іншим ЦОВВ є Мінприроди України. Аналіз норм Положення про вказане 

міністерство [240], свідчить, що воно є головним органом у системі ЦОВВ, що 

забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони НПС та 

екологічної безпеки, а стосовно питань, пов’язаних із лісовими відносинами, має 

повноваження щодо: 1) затвердження нормативів спеціального використання 

природних рослинних ресурсів, затвердження розрахункових лісосік; 2) здійснення 

погодження ліміту використання лісових ресурсів під час здійснення побічних 

лісових користувань та лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових 

матеріалів; 3) затвердження нормативів спеціального використання природних 

рослинних ресурсів та розрахункових лісосік заготівлі деревини, погодження 

матеріалів лісовпорядкування; 4) здійснення погодження поділу лісів на категорії та 

виділення особливо захисних лісових ділянок; 5) здійснення державного контролю 

за додержанням законодавства у сфері охорони, захисту, використання лісів [240]. 

ЦОВВ, діяльність якого має безпосереднє відношення до державного контролю 

у сфері лісових відносин, є Державна екологічна інспекція України (далі – 

Держекоінспекція України), Положення про яке затверджене Постановою КМУ від 

19.04.2017 р. № 275. У ньому йдеться про: 1) завдання цього органу, серед яких – 

державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства щодо охорони, 

захисту, використання, відтворення лісів; 2) конкретні функції, пов’язані з 

виконанням цього завдання щодо різних суб’єктів стосовно дотримання вимог 

законодавства у сферах екологічної та радіаційної безпеки (щодо здійснення 

лісомеліоративних заходів); охорони, захисту, використання та відтворення лісів 

(вичерпний перелік конкретних сфер контролю наведено у пп. ґ п. 2 Розділу 4) [241]. 

Щодо всіх зазначених ЦОВВ, слід вказати на «подвійне врегулювання» їх 

статусу (наведені вище постанови КМУ та чинні за статусом Укази Президента 

України, якими затверджено Положення про: Мінприроди (від 13.04.2011 р. № 

452/2011 [242]), Мінагрополітики (від 23.04.2011 р. № 500/2011 [243]), 
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Держлісагентство (від 13.04.2011 р. № 458/2011 [244]), Держекоінспекцію (від 

13.04.2011 р. № 454/2011 [245]), щодо якого вчені-юристи зазначають про 

необхідність прийняття Закону України «Про нормативно-правові акти» (Н.С. 

Панова [246, с. 17], Я.В. Ковач [247, с. 4], інші) (варіації назви – «Про правотворчу 

діяльність та нормативно-правові акти» [209, с. 16]; наявні й пропозиції 

необхідності прийняття Закону України «Про підзаконні нормативно-правові акти» 

(Н.С. Панова), спрямованого на врегулювання питань набрання чинності, 

припинення дії, вирішення колізій, скасування НПА (у т.ч. й указів Президента). 

Аналіз змісту Закону України від 09.04.1999 р. № 586-XIV свідчить, що місцеві 

державні адміністрації мають: 1) певні контрольні функції щодо використання та 

охорони лісів на відповідних територіях (п. 3 ч. 1 ст. 16); 2) окремі повноваження в 

галузі використання та охорони лісів (розробка, забезпечення виконання програм 

раціонального використання лісів – п. 1 ч. 1 ст. 21 [248]). 

Аналіз змісту Закону України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР свідчить про: 1) 

наявність у виконавчих органів сільських, селищних, міських рад делегованих 

повноважень щодо здійснення контролю за відтворенням лісів (пп. 1 п. «б» ч. 1 ст. 

33); 2) наділення повноваженнями щодо прийняття рішень про віднесення лісів до 

категорії захисності, про поділ лісів за розрядами такс (обласні ради – ч. 3 ст. 43); 3) 

делегування районними, обласними радами відповідним місцевим державним 

адміністраціям повноважень зі здійснення контролю за використанням коштів, що 

надходять у порядку відшкодування втрат лісогосподарського виробництва, 

пов'язаних із вилученням (викупом) відповідних ділянок (п. 17 ч. 1 ст. 44); 4) 

делегування обласними радами відповідним місцевим державним адміністраціям 

повноважень з підготовки проектів рішень про віднесення лісів до категорії 

захисності, про поділ лісів за розрядами такс (п. 3 ч. 2 ст. 44 [249]). 

Отже, дослідження специфіки прояву такої особливості адміністративно-

правових норм у сфері охорони та захисту лісового фонду як забезпечення з їх 

допомогою функціонування публічної адміністрації, дозволило виявити, що у сфері 

лісових відносин беруть участь чимало різноманітних за правовим статусом 

учасників, які можуть бути класифіковані за різними критеріями. Аналіз норм ЛК 



87 
 

України дозволяє виокремити певні критерії для їх класифікації. Так, за критерієм 

«мета наділення повноваженнями та обов’язками у сфері лісового господарства» 

можна виокремити органи (особи), на які покладено: 1) державне регулювання 

лісових відносин; 2) державне управління у сфері лісових відносин; 3) функції та 

обов’язки з охорони лісів; 4) функції та обов’язки щодо захисту лісів; 5) функції 

контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів. За 

критерієм «наявність владних повноважень», учасники лісових правовідносин 

можуть бути класифіковані на дві групи. З одного боку, враховуючи важливість 

лісових відносин для держави загалом, вона створює низку органів, завданням яких 

є: спочатку – нормативне забезпечення, регулювання, згодом – втілення у життя, 

забезпечення реалізації нормативних положень, далі – охорона і захист відповідних 

правовідносин, далі – забезпечення контролю за охороною та захистом тощо. З 

іншого, мають бути суб’єкти, на яких і розраховані запроваджені державою норми, 

тобто суб’єкти, які і мають додержуватись встановлених у регулятивних та 

охоронних нормах правил, нести адміністративну та іншу відповідальність у разі їх 

порушення (реалізація положень захисних норм). Отже, йдеться про низку органів 

публічної влади та їх посадових осіб, які мають відношення до сфери лісових 

відносин, наділяються відповідними повноваженнями і, зокрема, обов’язками, та 

про фізичних, юридичних осіб, які можуть реалізовувати надані їм права або мають 

виконувати покладені на них у сфері лісових правовідносин обов’язки. З цього 

погляду, перша група суб’єктів «вирішує завдання і виконує функції виконавчої 

гілки влади, координує розпорядницькі та контрольно-наглядові повноваження» 

[224, с. 96] у галузі публічного управління лісовою сферою, розглядає справи про 

адміністративні правопорушення у сфері лісових правовідносин. До другої групи 

суб’єктів ми відносимо фізичних та юридичних осіб. На думку І.Д. Казанчук, перші 

(громадяни) стають конкретними учасниками адміністративно-правових відносин у 

певній сфері адміністративно-правового регулювання за власним бажанням [224, с. 

96]. Натомість бажання має місце лише щодо реалізації чи нереалізації наданих 

прав, а коли йдеться про обов’язки, ніхто не може обирати виконувати їх чи ні. 
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Щодо органів та посадових осіб, до підвідомчості яких віднесено розгляд справ 

про адміністративні правопорушення, ними є: 1) ЦОВВ, що реалізує державну 

політику у сфері лісового господарства (ст. 241 КУпАП – за адміністративні 

правопорушення, передбачені ст.ст. 49, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 77; 

посадові особи, які наділяються повноваженнями щодо розгляду справ і накладення 

адміністративних стягнень, перелічені у ч. 2 ст. ст. 241 КУпАП; 2) Держекоінспекція 

України (ст. 242-1 КУпАП – за адміністративні правопорушення, передбачені ст. 53 

(в частині знищення або пошкодження захисних лісонасаджень), ст.ст. 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77); 3) органи Національної поліції (ст. 222 КУпАП – за адміністративні 

правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 109 КУпАП (в частині пошкодження захисних 

лісонасаджень) та ст. 116-2 (в частині порушення порядку влаштування та 

обладнання запаней і лісових гаваней). Наявність декількох різних суб’єктів, які 

наділяються повноваженнями щодо розгляду справ та притягнення до 

адміністративної відповідальності, дає підстави для виокремлення відповідного 

критерію класифікації цих суб’єктів. Також слід згадати і про таких суб’єктів 

контролю, як громадські інспектори, які з’явились після прийняття Закону «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо охорони тваринного світу» [250]. 

Отже, аналіз норм вітчизняного законодавства, пов’язаних із врегулюванням 

правового статусу, повноважень у сфері лісового господарства відповідних 

суб’єктів, дозволив виявити окремі недоліки законодавчого формулювання, 

пов’язані із: 1) нечітким формулюванням окремих норм; 2) наявністю подвійного 

нормативного врегулювання правового статусу частини відповідних суб’єктів НПА 

різної юридичної сили, що є одночасно чинними (за наявного стану речей не 

виконується така функція нормотворчої діяльності органів влади, як «функція 

очищення законодавства» [209, с. 7]), яка полягає у вчиненні дій із визнання певного 

акта таким, що втратив чинність, або його скасування 3) відсутністю уніфікованого 

підходу законодавця до місця окремих суб’єктів у системі суб’єктів регулювання, 

управління, охорони, захисту, контролю за охороною та захистом лісового фонду 

(більш детально у публікації [251, с. 79]). 
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Така особливість адміністративно-правових норм, як широке коло суспільних 

відносин, які є предметом їх регулювання, також має значний прояв у сфері охорони 

та захисту лісового фонду. Насамперед, згадаємо такий інститут адміністративного 

права як адміністративні послуги, якими, як зазначав В.Б. Авер'янов, є численні 

обов’язки державних органів щодо виконання різного роду дозвільно-реєстраційних 

дій за відповідними зверненнями фізичних і юридичних осіб [252, с. 16-20]. Щодо їх 

конкретизації виокремлюють: отримання ліцензій, документів дозвільного 

характеру, реєстраційні, легалізаційні, акредитаційні, атестаційні, сертифікаційні, 

нострифікаційні, верифікаційні акти, проставлення апостилю [253, с. 133‒134]. 

Д.М. Лук'янець визначає такі послуги як діяльність щодо реалізації повноважень 

виконавчої влади, здійснювана за ініціативою підвладної особи і спрямована на 

задоволення індивідуального інтересу чи реалізацію суб’єктивного права останньої 

[254, с. 39]. Наразі у новітніх наукових публікаціях все активніше використовується 

термін «сервісні правовідносини», «сервісне обслуговування», «форма сервісної 

діяльності», «публічно-сервісна діяльність» [204, с. 5; 255, с 145; 256, с. 4, с. 12], 

обґрунтовується перетворення держави в сервісну, як постачальника 

адміністративних послуг [257, с. 7-8]. Саме ці відносини, як вірно зазначила 

Н.Р. Кобецька, безпосередньо пов’язані з категоріями «адміністративний процес» і 

«адміністративна процедура» [258, с. 349]. 

На офіційному сайті «Єдиний державний портал адміністративних послуг» у 

розділах «Природні ресурси та екологія» як для громадян, так і для бізнесу є 

рубрики «Лісові та водні ресурси», де перелічені такі адміністративні послуги, які 

мають безпосереднє або опосередковане відношення до сфери лісового 

господарства [259], як: 1) видача дозволу на: добування тварин та збирання рослин, 

занесених до Червоної книги України (послуга надається Мінприроди України 

[260]); проведення державної апробації генетично модифікованих організмів у 

відкритій системі (Мінприроди України [260]); спеціальне використання диких 

тварин, інших об’єктів тваринного світу (Мінприроди України [260]); 2) видача 

дубліката: посвідчення мисливця (Держлісагентство України [261]); щорічної 

контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання 
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(Держлісагентство України [261]); 3) видача посвідчення мисливця 

(Держлісагентство України [261]); 4) видача сертифіката екологічного аудитора 

(Мінприроди України [260]); 5) видача щорічної контрольної картки обліку добутої 

дичини та порушень правил полювання (Держлісагентство України [261]); 6) 

висновок державної екологічної експертизи (Мінприроди України [260]); 7) 

продовження терміну чинності сертифіката екологічного аудитора (Мінприроди 

України [260]); 8) затвердження ліміту на використання: природних ресурсів у 

межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного 

значення (Мінприроди України [260]). 

Крім цього, до дозвільних процедур як елементів адміністративно-правової 

охорони лісових ресурсів відносять також сертифікацію лісових ресурсів [76, с. 12], 

яка згідно з Законом України «Про адміністративні послуги» є безкоштовною 

адміністративною послугою [262]. Отримання сертифікату про походження 

лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів є необхідним у разі здійснення 

експортних щодо лісоматеріалів операцій. 

Наведемо приклади адміністративних послуг, які надаються в одному з 

найбільш лісистих (Волинська область) та найменш лісистому (Запорізька область) 

регіонах: 1) видання: дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів; 

сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів; 

посвідчення мисливця та щорічної картки обліку добутої дичини і порушень правил 

полювання; дозволу на добування мисливських тварин (ліцензія) [263]; 2) видача 

(надання): посвідчення мисливця та його дубліката; контрольної картки та її 

дубліката; дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у 

цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного 

лісокористувача; лісорубного квитка); сертифіката про походження лісоматеріалів 

та виготовлених з них пиломатеріалів; ухвалення рішення про виділення лісових 

ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами [264]. 

Отже, наразі існує значний «спектр» адміністративних послуг у сфері лісового 

господарства, яким притаманні кожна з ознак, які виокремлюються як ознаки 

адміністративних послуг у джерелах з адміністративного права (див., напр.: [104, с. 
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269-270; 107, с. 239-240; 265, с. 6; 266 с. 119; 255, с. 145]). Серед недоліків 

нормативного та організаційного характеру щодо надання адміністративних послуг 

у вказаній сфері у наукових адміністративно-правових джерелах зазначається: 1) на 

відсутність чіткої регламентації на офіційному сайті публічного органу тих видів 

адміністративних послуг, які може надавати відповідний компетентний орган в 

сфері охорони лісових ресурсів [76, с. 12] (наразі на офіційних сайтах відповідних 

міністерств та Держлісагентства України наявні рубрики, в яких зазначено 

адміністративні послуги, які надаються цими суб’єктами, натомість спостерігається 

відставання у висвітленні відповідної інформації. Так, на офіційному сайті 

Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства наведена 

інформація про надані адміністративні послуги лише за І квартал 2016 р. [267; 268]); 

2) невпорядкованість системи отримання дозвільних документів; 3) необхідність 

спрощення порядку їх отримання; 4) необхідність прийняття єдиного НПА у сфері 

охорони лісових ресурсів, яким би було чітко регламентовано вид та процедуру 

отримання необхідної адміністративної послуги [76, с. 12]. 

Про таку сферу регулювання нормами адміністративного права відносин у 

сфері охорони та захисту лісового фонду, як адміністративний примус, у загальних 

рисах ми вже зазначали у підрозділі 1.2 цього дослідження. Додамо лише, що 

уніфіковане розуміння категорії «державний (державно-правовий) примус» 

відсутнє. Ним вважають особливу реакцію держави в особі своїх органів та 

посадових осіб (суб’єктів владних повноважень) на правопорушення (засобами 

адміністративного примусу визнають лише адміністративні стягнення та 

попереджувальні заходи [269, с. 25]); легальний психічний чи фізичний вплив 

держави чи певних осіб з метою спонукання їх до виконання правових приписів [47, 

с. 13-14; 270, с. 159-160]. Все це має свій прояв у відносинах, пов’язаних з лісовим 

фондом. Так, КУпАП вміщує найбільшу кількість правопорушень, отже, з усіх 

різновидів відповідальності, яка передбачена за порушення у сфері лісового 

господарства, адміністративна деліктна складова має найбільший обсяг. Натомість, 

адміністративний примус не завжди пов'язаний із правопорушеннями, адже його 

застосування може бути пов'язане з надзвичайними обставинами або мати прояв у 
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формі адміністративно-попереджувального примусу [47, с. 19]. Як вірно зазначає 

І.С. Гриценко [271, с. 246], багато вчених-адміністративістів обґрунтовують, що 

заходи адміністративного примусу спрямовуються, зокрема, і на попередження 

(профілактику) правопорушень (напр., праці М.С. Студенікіної, Д.М. Бахраха та 

деяких інших [169, с. 214-215; 272, с. 87]). Про можливість застосування 

адміністративного примусу у ситуаціях, пов'язаних з надзвичайними обставинами, 

свідчать і положення ст. 102 ЛК України, в якій йдеться про особливості охорони та 

захисту лісів на земельних ділянках зон відчуження та обов’язкового відселення, що 

зазнали радіоактивного забруднення та регулюються спеціальним законом [233]. 

Отже, застосування адміністративного примусу, пов'язаного з надзвичайними 

обставинами, може мати місце, якщо відповідна поведінка суб’єктів у сфері лісових 

відносин на цих територіях вимагатиме таких дій з боку уповноважених органів. 

Яскравим прикладом адміністративно-попереджувального примусу є фотофіксація 

вивозу лісу «Укрзалізницею» з направленням фото он-лайн у Нацполіцію, Державну 

фіскальну службу, яку нещодавно доручив здійснювати Прем'єр-міністр [84]. 

Ще один інститут адміністративного права – оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень – також має прояв у сфері охорони та 

захисту лісового фонду. Як вірно зазначив Д.В. Лученко, використання механізму 

оскарження свідчить про існування спору про право матеріальне, який виник між 

фізичною або юридичною особою та суб’єктом публічно-владних повноважень [273, 

с. 225]. Однією з ознак адміністративно-правових спорів у доктринальних джерелах 

виокремлюють їх вирішення компетентними органами в особливій процесуальній 

формі. Для вирішення таких спорів передбачено адміністративний і судовий 

порядки [273, с. 247]. Відтак, виокремлюють процесуальну форму розгляду 

адміністративних скарг (адміністративне оскарження) та позовну процесуальну 

форму (судове оскарження) і процесуальну форму опосередкованого оскарження 

(звернення до органів, наділених повноваженнями ініціювати оскарження рішення, 

дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень) [273, с. 247]. Наразі, попри 

неодноразові зауваження вчених-адміністративістів, процедури адміністративного 

оскарження уніфікації не мають. Загальну процедуру визначає Закон України «Про 
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звернення громадян» [274], спеціальним же щодо сфери лісового господарства 

підзаконним НПА є Порядок прийому громадян у Держлісагентстві та його 

територіальних органах [275]. Такий стан регулювання, як вірно зазначає 

Д.В. Лученко, потребує вдосконалення як в аспекті максимального поширення 

загального акта, так і в аспекті вироблення єдиної моделі адміністративного 

оскарження (в інституційному та процесуальному вимірах) [273, с. 256]. Навіть 

поверхневий аналіз вказаного вище Порядку дозволяє констатувати низку недоліків 

у його положеннях: 1) посилання на інші нормативні акти, частина яких вже є не 

актуальними (Указ Президента, яким затверджено Положення про відповідний 

ЦОВВ); 2) відсутність посилання на НПА, на які має бути посилання (Постанова 

КМУ, якою затверджено Положення про відповідний ЦОВВ); 3) відсутність 

оперативності у роботі з громадянами, адже передбачено: попередній запис, система 

погоджень тощо. Наразі окремі положення, які закріплюються у вказаному Порядку, 

не виконуються Держлісагентством України. Так, у п. 2.8 Порядку передбачено 

здійснення відділом контролю та звернень громадян управління кадрів та контролю 

підготовку аналітичної інформації про розгляд звернень з особистого прийому та 

розміщення їх на офіційному веб-сайті Держлісагентства України, натомість 

звернення на цей сайт свідчить, що остання довідка щодо роботи із зверненнями 

громадян, розміщена на ньому, стосуються 2016 р. [276]. І кількість таких звернень 

доволі значна – 3571 особа. На жаль, з наявної довідки важко зрозуміти, яких саме 

питань стосувались ці звернення. Більш прозорим у цьому аспекті є подібна 

інформація, яка стосується 2012 р., в якій, принаймні, вказано, що з 389 звернень 

12,3% складали скарги (у 2011 р. їх було дещо більше – 12,9%) [277]. Також можемо 

побачити і зростання кількості звернень – 389 у 2012 р. та 3571 у 2016 р. Щоправда 

цей факт важко оцінити однозначно, адже, з одного боку, він створює враження про 

зростання кількості звернень, а, відтак, і ймовірних порушень прав, але, з іншого, 

може свідчити лише про кількість випадків, коли громадяни «зайняли активну 

позицію», тобто скористались адміністративним порядком оскарження. 

Що стосується судового порядку захисту прав, прикладом, який ілюструє 

можливі адміністративні спори у галузі лісового господарства, є спільний 



94 
 

адміністративний позов восьми державних лісгоспів Львівщини, поданий до 

Львівського окружного адміністративного суду на Закарпатську митницю, який 

стосувався оскарження дій щодо зупинки вагонів з деревиною [278]. Іншим 

прикладом є подання державними підприємствами (далі – ДП) «Сарненське лісове 

господарство» та «Володимирецьке лісове господарство» адміністративного позову 

до Закарпатського окружного адміністративного суду на Закарпатську митницю 

ДФС у зв’язку із зупинкою вагонів з деревиною [279]. У наукових джерелах в якості 

перспективи вдосконалення судової складової захисту (екологічних) прав 

обґрунтовується доцільність створення спеціалізованого екологічного суду (палати) 

(з посиланням на досвід функціонування таких судів більш ніж у 50 країнах світу 

[192, с. 20]); спеціалізація суддів по вирішенню екологічних деліктів [71, с. 10]. 

Отже, більшість особливостей адміністративно-правових норм мають свій 

прояв у тих нормах вітчизняного законодавства, які стосуються питань охорони та 

захисту лісового фонду, що свідчить про адміністративно-правову природу 

більшості цих відносин. 

 

 

2.2. Формалізовані акти як елемент механізму адміністративно-правової 

охорони та захисту лісового фонду 

 

Як зазначають Т.О. Коломоєць, П.С. Лютіков, О.Ю. Меліхова, акти є засобом 

практичної реалізації завдань публічного адміністрування [103, с. 147], натомість 

поняття «акти» є доволі широким, адже включає у свій зміст як акти-документи, так 

і акти-дії. У цьому підрозділі, в основному, висвітлюються формалізовані («такі, що 

дістали закріплення у формі документу» [187, с. 91]) юридичні акти задля реалізації 

механізму охорони та захисту лісового фонду нормами адміністративного права. 

Найголовнішим елементом механізму адміністративно-правового регулювання 

відносин, пов’язаних із охороною та захистом лісового фонду, є НПА, без яких не 

існує публічне управління, оскільки тоді правова система держави втратить своє 

регулююче призначення у сфері дій публічної адміністрації [186, с. 145]. НПА є 
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одним із основних (хоча і «наймолодших», адже початок його використання 

пов’язують із 20-ми рр. ХХ ст. [217, с. 343]) джерел права, до того ж він є 

найпоширенішим джерелом [95, с. 154]. НПА у загальній теорії права визначають як 

загальнообов’язкове офіційне рішення спеціально уповноваженого органу 

державної влади, прийняте у певному процедурно-процесуальному порядку, 

затверджене в конкретній формі, яке встановлює нові правові норми, змінює або 

скасовує їх [146, с. 46]; у наукових адміністративно-правових джерелах – як 

офіційний письмовий документ, що має спеціальну форму та неодноразово 

встановлює, змінює, скасовує норму права і регулює певні відносини невизначеного 

кола осіб [209, с. 7]. Новітньою тенденцією адміністративно-правової доктрини є 

виокремлення такої системи джерел: формалізовані національні джерела 

(Конституція України, закони України, підзаконні НПА); формалізовані міжнародні 

(європейські) джерела (міжнародні договори, юридичні акти ЄС, «м’яке право»); 

судові рішення (рішення КСУ, Верховного Суду (далі – ВС, ВСУ), вищих 

спеціалізованих судів України та Пленуму вищого спеціалізованого суду (існували 

до судової реформи), Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) [186, с. 100-

119; 187, с. 91-102]). 

Формалізовані національні нормативно-правові джерела адміністративного 

права представлені законодавчими та підзаконними НПА різних суб’єктів публічної 

влади, починаючи від ВРУ як законодавчого органу, продовжуючи НПА Президента 

України, НПА системи виконавчої гілки влади (серед повноважень якої у наукових 

джерелах акцентують на «конкретизації законодавства» [280, с. 43]), закінчуючи 

актами ОМС тощо. До того ж майже кожен із вказаних суб’єктів видає і нормативні, 

і правореалізаційні (правозастосовні, адміністративні) акти. В контексті 

правозастосовчих актів до цих суб’єктів слід додати і судову гілку влади. 

Нормативні акти у сенсі публічного адміністрування є приписами загального 

характеру з питань компетенції певного суб’єкта публічної адміністрації, ухвалені у 

процесі підзаконної розпорядчої діяльності, що породжує юридичні наслідки щодо 

конкретизації та деталізації законів до стадії їх правозастосування [186, с. 147]. 
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Узагальнення ролі ВРУ у відносинах, пов’язаних із охороною та захистом 

лісового фонду, можна представити як прийняття всіх законодавчих норм, які мають 

відношення до сфери лісових відносин, та визначення основних напрямів державної 

політики у сфері лісового законодавства. При цьому така роль має прояв як у 

найвищих законодавчих актах (Конституція України), так і у їх різновидах 

(кодифіковані, звичайні). На думку Р.С. Мельника, з якою ми погоджуємось, 

найбільша кількість положень Конституції становить джерельну базу саме 

адміністративного права, будучи «конкретизованим конституційним правом». Її 

положення є правилами, якими у своїй діяльності мають керуватись суб’єкти 

публічної адміністрації [187, с. 91]. Стосовно предмета нашого дослідження у 

Конституції України: 1) закріплено обов’язок держави із забезпечення екологічної 

безпеки і підтримання екологічної рівноваги (ст. 16); 2) гарантовано право кожного 

на безпечне для життя і здоров'я довкілля, на відшкодування завданої шкоди (ст. 

50); 3) визначено виключність регулювання засад екологічної безпеки законами (п. 6 

ст. 92) [282]. Ціла низка законодавчих актів має кодифікований характер. Основним 

з них є ЛК України, хоча його попередники не завжди мали кодифіковану форму 

(декрет ВЦВК 27.05.1918 р. «Про ліси», Закон «Про ліси УРСР» 1923 р., Основи 

лісового законодавства Союзу РСР та союзних республік від 17.06.1977 р., Лісовий 

кодекс УРСР від 13.12.1979 р.) Іншими кодифікованими актами, які мають 

відношення до сфери лісових відносин, є: КУпАП – в частині закріплення 

адміністративних правопорушень у сфері лісового законодавства, визначення 

компетенції органів, які мають право притягати до відповідальності; КК України – в 

частині закріплення складів злочинів у сфері лісового господарства; ЗК України – в 

частині врегулювання правового статусу земельних лісових ділянок; Кодекс 

України про надра; ЦК України – в частині права власності на ліси; КАС України – 

в частині оскарження дій, бездіяльності, актів-документів суб’єктів владних 

повноважень. Значна кількість звичайних законів, норми яких пов’язані з охороною 

та захистом лісового фонду, також вже наводилось у попередніх підрозділах цього 

дослідження (напр., Закони України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про природно-заповідний фонд», «Про мораторій на проведення 
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суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону», 

інші). Крім цього законами ратифікуються й міжнародні конвенції. Прикладами 

інших НПА, які видаються ВРУ і прямо чи опосередковано стосуються сфери 

лісового господарства, є її Постанови (напр. від 05.06.1997 р. № 320/97-ВР; від 

20.03.2018 р. № 2352-VIII, від 03.04.2018 р. № 2381-VIII). Що ж стосується 

визначення основних напрямів державної політики у сфері лісового законодавства, 

наразі вони мають своє закріплення у загальному щодо екологічної політики 

загалом Законі України від 21.12.2010 р. № 2818-VI та у Постанові ВРУ від 

05.03.1998 р. № 188/98-ВР. Щодо індивідуальних актів ВРУ, прикладом є Постанова 

ВРУ від 20.10.2016 р. № 1699-VIII, у п. 3 якої зафіксоване доручення КМУ 

виключити з тексту однієї з його постанов з переліку об’єктів на приватизацію 

конкретне лісове господарство [283]. 

Наступним суб’єктом владних повноважень, якому належить вагоме місце у 

нормотворчій діяльності щодо сфери лісового господарства, є Президент України, 

якого у доктрині адміністративного права відносять до одного із суб’єктів 

адміністративного права. Зрозуміло, що статус цієї виборної особи такий, що з 

позиції своїх функцій та повноважень він є суб’єктом кожної зі сфер правового 

регулювання, і лісові відносини, як такі, що мають комплексний характер, адже 

норми, якими регулюються лісові відносини, забезпечується охорона та захист 

лісового фонду, закріплено у різних галузях законодавства (особливо в частині 

санкцій за правопорушення у відповідній сфері). Тобто, слід погодитись із тезою 

Г.А. Гончаренко про «наскрізне значення» інституту президенства, статус якого не 

уособлюється жодною гілкою влади [226, с. 134]. Аналіз Указів Президента, які 

стосувались лісового фонду (№ 1/2004 [284], № 171/2004 [285], № 995/2008 [286], № 

381/2017 [287]), дозволяє дійти висновку, що причиною їх видання є намагання 

вирішити низку проблем лісової галузі. Спільними рисами більшості з цих указів є 

постановка конкретних завдань перед органами публічної влади щодо забезпечення 

необхідного фінансування та масштабного висвітлення в засобах масової інформації 

(далі – ЗМІ) заходів щодо відтворення лісів [288, с. 177]. Станом на початок 2018 р. 

фактична лісистість в України складала майже 16% (15,9) [289], тобто з моменту 
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окреслення в Указі Президента України від 04.11.2008 р. № 995/2008 необхідності 

досягнення науково-обґрунтованих показників лісистості минуло понад дев’ять 

років, а необхідні науково розроблені показники поки що не досягнуто (майже такі 

саме показники (15,6%) називались і 2004 р. [290], у 2010 р. (15,7%) [291], і 2013 р. 

(15,9%) [292], що зрозуміло, зважаючи на значний період зростання лісів (десятки 

років) (на думку окремих авторів, проблема 20% рубежу доволі далека, може 

вимірюватись сотнями років [293; 294], хоча розрахунки державних структур 

набагато оптимістичніше – за умови збереження темпів заліснення, які були 

зафіксовані наприкінці 2010 р., через 20 років в Україні має буде досягнутий 

оптимальний рівень лісистості [295]. Крім цього, в останньому з наведених Указів 

Президента в якості одного з заходів удосконалення системи державного 

природоохоронного контролю пропонувалося посилення відповідальності. 

Держлісагентством України на той час було вже розроблено законопроект, в якому 

обґрунтовувалось підвищення розмірів штрафів за правопорушення у сфері лісового 

господарства від 10 до 33 разів [296]. На той період змінено було ст. 68 КУпАП 

(відповідно до Закону № 2063-VIII від 23.05.2017 р. [297]), ст.ст. 71, 73, 77 

(відповідно до Закону № 1829-VIII від 07.02.2017 р. [298]). З січня 2019 р. за окремі 

адміністративні правопорушення розмір штрафів було підвищено. 

Інші питання, які вирішувались у формалізованих актах, що видавалися 

Президентом України, і які так чи інакше стосувались відносин у сфері лісового 

господарства, пов’язані: 1) із затвердженням Положення про Держлісагентство 

України (Указ №458/2011 від 13.04.2011 р. [244]); 2) із певними завданнями, на 

підставі яких робились подальші висновки щодо необхідності проведення тих чи 

інших заходів (напр., Розпорядження №251/2008-рп від 06.08.2008 р., яке 

стосувалось питання вивчення стану ведення лісового господарства в окремих 

областях [299]); 3) з відзначенням державними нагородами (напр., Укази від 

14.09.2013 р. № 510/2013, від 23.08.2014 р. № 676/2014), з присудженням державних 

премій (напр., Указ від 23.08.2014 р. № 675/2014). Ця група актів належить до 

індивідуальних, адже стосується конкретних суб’єктів; 4) із створенням 

національних природних парків (напр., Указ від 06.09.2004 р. № 1047/2004) тощо. 
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Підсумовуючи аналіз змісту НПА Президента України та реальний стан 

управління, охорони та захисту лісового фонду, слід зазначити як про позитивні 

(сприяння появі необхідних законодавчих актів – оновленої редакції ЛК України; 

окреслення проблем у галузі лісового господарства; встановлення конкретних 

строків їх вирішення перед органами державної влади), так і про негативні 

(виконання лише частини поставлених перед відповідними суб’єктами завдань; 

часткове охоплення заходами наявних у сфері лісового господарства проблем) 

результати їх дії. Поки що слід констатувати, що, попри наявність низки Указів 

Президента України, закріплення ними низки конкретних заходів для усунення 

недоліків як нормативного регулювання, так і практичних проблем у реалізації 

норм, чимало проблем залишилось невирішеними, адже знов відтворюються у 

наступних за датою видання Указах. Наразі чимало аспектів може бути акцентами у 

НПА Президента України, адже не вичерпано ще можливість запровадження нових 

джерел фінансування; важливим заходом удосконалення системи державного 

управління, охорони, захисту лісового фонду є подальше посилення 

відповідальності, зокрема й адміністративної, оскільки більшість норм, якими 

встановлено адміністративно-правові санкції, не змінювались десятиріччями. Наразі 

актуальними залишаються такі питання, як розроблення нової довгострокової 

державної програми «Ліси України»; проведення суцільної інвентаризації лісового 

фонду; чітке розмежування повноважень зі здійсненню контролю та питань 

господарювання; активізація процесів відтворення лісів тощо [288, с. 177]. 

Наступна ланка публічної влади – виконавча – представлена найбільшою 

кількістю суб’єктів адміністративного права, а, відтак, і різновидами та кількістю 

відповідних нормативно-правових та адміністративних актів. Компетенція 

відповідних органів безпосередньо пов’язується із конкретними сферами 

управління. Оскільки ці суб’єкти доволі активно видають й дещо інші за своєю 

суттю, порівняно із нормативними актами, формалізовані джерела, крім подальшого 

аналізу нормативних актів цих суб’єктів, доцільно також згадати про такі категорії, 

як «акти управління», «акти державного управління», «адміністративні акти». 
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Як зазначають вчені-адміністративісти [186, с. 177], раніше в теорії 

адміністративного права використовувалась категорія «акт державного управління», 

який визначали як владні, прийняті згідно з вимогами законів, приписи органів 

виконавчої влади з питань компетенції усіх органів (посадових осіб), що 

породжують юридичні наслідки [94, с. 14; 300, с. 128] однак імплементація до 

європейських підходів спонукала до переходу до використання категорії 

«адміністративний акт» (напр., у Резолюції (77) КМ РЄ від 28.09.1977 р. йдеться про 

захист особи від актів адміністративних органів [186, с. 177]). 

У радянський період розвитку доктрини адміністративного права акти 

управління поділяли на нормативні та індивідуальні (за критерієм «юридичні 

ознаки») [56, с. 127; 57, с. 212-213; 59, с. 121; 61, с. 162; 129, с. 140; 167, с. 151; 170, 

с. 139; 171, с. 63-77], а останні, у свою чергу, поділяли на оперативно-виконавчі та 

правоохоронні. Пізніше в адміністративно-правових джерелах почали зазначати про 

нову роль актів управління, пов’язану з вимогами правореалізації, яка вимагає 

прийняття адміністративно-правових актів, що містили б норми самовиконання 

[219, с. 3]. На наш погляд, слід підтримати думку В.П. Тимощука щодо поділу всіх 

формалізованих актів на нормативні та адміністративні [301, с. 6-33]. 

Усі різновиди формалізованих актів мають місце у сфері охорони та захисту 

лісового фонду. Як КМУ, так і центральні та місцеві органи виконавчої влади 

видають і нормативні, і адміністративні акти. Прикладами нормативних актів КМУ є 

Постанови від 22.10.2008 р. №929, від 20.06.2007 р. №848, від 16.05.2007 р. №733, 

від 12.05.2007 р. №724, від 23.05.2007 р. №761, від 27.07.1995 р. №555; 

Розпорядження КМУ від 10.09.2014 р. № 819-р та чимало інших. Прикладом 

індивідуальних формалізованих актів КМУ є Розпорядження від 04.07.2018 р. № 

460-р. Але особливе значення мають такі НПА, якими затверджуються державні 

лісові програми, напр., Постанови КМУ від 29.04.2002 р. № 581 (програма на 2002-

2015 рр.) та від 16.09.2009 р. № 977 (програма на 2010-2015 рр.). 

Особливістю державного регулювання лісових відносин є розпорошення різних 

функцій поміж декількома ЦОВВ, які опікуються тими чи іншими питаннями у 

сфері лісового господарства, що пов’язано із комплексністю самого об’єкту 
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регулювання – лісу. Це, зокрема, Мінприроди України, Мінагрополітики України, 

Держлісагентство України, інші ЦОВВ. Кожен з цих органів видає формалізовані 

акти відповідно до своєї компетенції. Прикладами є Накази: Мінприроди України 

від 18.05.2018 р. № 161 «Про затвердження Методики визначення належності 

лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів»; Мінагрополітики 

України від 15.02.2018 р. № 82 «Про затвердження Порядку складання та подання 

запитів на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство лісових ресурсів 

України або його територіальні органи»; Мінсоцполітики України від 26.02.2018 р. 

№ 293 «Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, інших 

засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства». 

Тема компетенції органів державної влади, що здійснюють природоохоронну 

діяльність, зважаючи на певну її невизначеність та існуючу недооцінку правових 

можливостей цих органів, завжди була і наразі залишається актуальною [302, с. 5], 

адже вирішення комплексу завдань щодо лісоохоронної та лісозахисної діяльності 

відповідних органів, можливе лише тими державними структурами, які наділені 

відповідними повноваженнями, завдяки чому «здатні вжити необхідних адекватних 

заходів із попередження, припинення і боротьби з відповідними 

правопорушеннями» [302, с. 6]. Як вірно зазначає Н.А. Макаренко, ефективність 

правового регулювання в сфері екологічної безпеки залежить від існуючої системи 

та повноважень державних органів, які становлять складник механізму правового 

регулювання відповідної сфери [196, с. 14]. 

Частина повноважень реалізується через видання певних формалізованих актів, 

як нормативних, так і індивідуальних. Прикладами таких актів спеціалізованого 

щодо сфери лісового господарств ЦОВВ – Держлісагентства України та його 

попередників є: Наказ Держкомлісгоспу України від 27.12.2004 р. № 278 «Про 

затвердження правил пожежної безпеки в лісах України», Наказ Держлісагентства 

України від 21.04.2017 р. № 138 «Про затвердження Переліку земель 

лісогосподарського призначення, у межах яких є частини, які порушені внаслідок 

незаконного видобування бурштину і потребують рекультивації». 
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Особливе місце посідає й такий акт-документ, як план. Сам план як документ 

суб’єкта публічної адміністрації є актом планування, який, на думку окремих 

вчених-адміністративістів, є рішенням владного суб’єкта, що визначає порядок, 

послідовність чи містить зв'язок подальших дій та проведення заходів, тоді як його 

затвердження є інструментом публічного адміністрування [186, с. 177]. 

В.П. Тимощук рішення про затвердження плану відносить до правовстановлюючих 

[301, с. 31-32]. У контексті планування важливою є врахування засад європейської 

політики щодо регулювання територіального планування для збереження довкілля, 

про яке зазначає Я.В. Маленко [303, с. 389], адже перспективи економічного і 

соціального розвитку не лише території континенту, але і територій конкретних 

держав та територій їх адміністративно-територіальних одиниць мають гармонійно 

поєднуватись і з екологічними реаліями. Прикладами актів-документів є: 

Орієнтовний план діяльності з розробки (перегляду) регуляторних актів від 

15.12.2006 р. [304], План діяльності Держлісагентства України з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 р. [305] тощо. 

Місцевий рівень виконавчої влади представлений відповідними щодо 

територіального поділу державними адміністраціями та радою міністрів АРК. 

Прикладами актів-документів відповідних суб’єктів є: Постанова РМ АРК №187 від 

27.04.2011 р. «Про затвердження заходів щодо забезпечення охорони лісів АРК 

Крим від лісових пожеж на 2011-2015 рр.», Розпорядження Київської 

облдержадміністрації від 09.03.2017 р. №81 «Про схвалення проекту регіональної 

комплексної програми розвитку лісового (муніципального) фонду Київської області 

на період до 2022 року», Розпорядження Київської облдержадміністрації від 

12.03.2015 р. № 62 «Про виділення лісової ділянки у довгострокове тимчасове 

користування гр. Ващішіну О.І.», Розпорядження Київської облдержадміністрації 

від 01.12.2014 р. №408 «Про надання ДП «Іванківське лісове господарство» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

лісогосподарського призначення у постійне користування» тощо. 

Питання прийняття ОМС рішень як нормативного, так і індивідуального 

характеру, є предметом ґрунтовних досліджень науковців. Так, особливості 
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адміністративних актів, які приймаються ОМС, як одного з інструментів діяльності 

цих органів досліджував В.О. Хоменко [306, с. 12-13], а специфіку рішень ОМС з 

урахуванням спеціалізації сфери використання таких актів (земельні відносини) 

досліджувала Н.О. Кузьменко [307, с. 4]. Натомість і у сфері лісових відносин 

можна віднайти чимало прикладів відповідних формалізованих актів, напр.: рішення 

Запорізької міської ради №5 від 09.11.2005 р. «Про видачу державного акту на право 

постійного користування земельною ділянкою Національному заповіднику 

«Хортиця»», Розпорядження міського голови м. Запоріжжя №118р від 13.05.2015 р 

«Про створення робочої групи для проведення інвентаризації територій лісів та 

лісопарків, розташованих у м. Запоріжжя» [308]. 

Місцеві органи виконавчої влади та ОМС не надають адміністративні послуги, 

пов’язані із охороною та захистом лісів, якщо не враховувати таку опосередковану 

роль цих органів щодо цієї сфери, як виділення лісових ділянок для довгострокового 

користування та видачу державних актів на право постійного користування 

земельною ділянкою. Натомість з урахуванням реформи децентралізації, яка наразі 

набирає обертів, має змінитися підхід громади до питань лісу, яка має відчути себе 

власниками муніципальних лісів та використовувати весь можливий потенціал задля 

покращення матеріального стану своєї громади, адже розумне та зважене 

використання лісових ресурсів надає певні можливості для надходження коштів у 

місцеві бюджети, щоправда наразі це є реальним лише щодо «лісистих регіонів». Це 

має бути також поштовхом для активної участі громадськості у контролі за 

використанням, охороною та захистом муніципальних лісів, станом здійснення 

відповідних заходів з боку суб’єктів, наділених повноваженнями щодо цього. 

Місцевий рівень представлений і територіальними підрозділами 

Держлісагентства України, а прикладом відповідних формалізованих актів є Наказ 

Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства від 

27.05.2013 р. №38 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, які надаються управлінням» [309]. 

Вказаними суб’єктами надаються адміністративні послуги та здійснюється 

дозвільна діяльність, здійснення яких обов’язково супроводжується виданням 
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певних формалізованих актів, як нормативного характеру (напр., наказ Рівненського 

обласного управління лісового та мисливського господарства від 30.04.2013 р. № 16 

«Про затвердження Інформаційної та Технологічної карток адміністративної 

послуги з видачі спеціального дозволу на заготівлю деревини під час проведення 

рубок головного користування (лісорубний квиток) …» [310]) так і індивідуального 

(напр., видача сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них 

пиломатеріалів конкретній особі). Зв'язок з адміністративно-правовим 

регулюванням простежується і у такому блоці відносин, як робота зі зверненнями 

громадян, яке ведеться як у кожному територіальному управлінні лісового 

господарства, так і у ЦОВВ, компетенція яких пов’язана з цими питаннями. 

Локальний рівень суб’єктів представлений ДП, які підпорядковані відповідним 

обласним управлінням лісового та мисливського господарства, Держлісагентству 

України загалом. Формалізовані акти цих підприємств є локальними у тому сенсі, 

що їх положення поширюються лише на ці конкретні підприємства. Прикладами є 

звіти про фінансові показники діяльності, внутрішні кадрові накази тощо. 

Наступний блок формалізованих джерел адміністративного права у сфері 

охорони та захисту лісового фонду представлений міжнародними актами-

документами. Виокремлення цих джерел в окремий блок пов’язане з їх особливим 

статусом, адже на конституційному рівні (ст. 9 [282]) вони визнаються частиною 

національного законодавства, а на законодавчому (ч. 2 ст. 19 Закону України «Про 

міжнародні договори України» [311]) встановлено пріоритет міжнародного права 

над національним. Визнання цих актів в якості джерел адміністративного права 

пов’язане із членством України у РЄ та інших міждержавних інституціях, визнанням 

юрисдикції міжнародних (європейських) судів на території України, тобто взяття 

зобов’язання керуватися нормами міжнародного (європейського) права [187, с. 94]. 

Насамперед, таким джерелом є міжнародні договори, серед яких: багатосторонні 

(напр., Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат від 22.05.2003 р.); 

двосторонні (напр., Угода між КМУ та Урядом Турецької Республіки про 

співробітництво в галузі охорони НПС (2003 р.), між відповідними міністерствами 

України та Монголії (2004 р.). 
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Другою групою джерел адміністративного права у блоці «формалізовані 

міжнародні джерела» є юридичні акти ЄС, що пов’язане з їх «безпосереднім 

впливом на національне законодавство через необхідність апроксимації 

вітчизняного законодавства до права ЄС» [312, с. 4] згідно з Угодами про 

партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та 

їх державами-членами від 14.06.1994 р., про асоціацію та додатками до неї. Зокрема 

про ліси йдеться: у Директиві Комісії Європейських країн 2004/102/ЄС [313]; у 

Директивах 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та РЄ від 21.05.2008 р. [314]; 

2009/147/ЄС від 30.11.2009 р. [315]. 

Третьою групою джерел адміністративного права у блоці «формалізовані 

міжнародні джерела» є «м’яке право», віднесення якої до відповідних джерел 

пов’язують із членством України в ООН, РЄ та євроінтеграційними намірами 

України [187, с. 96]. Ця складова поняття «міжнародно-правовий акт» має особливу 

природу. Такі акти не потребують ратифікації, але, як вірно відзначається у 

наукових джерелах, реалізація норм-принципів відповідних декларацій відповідно 

до їх преамбул повинна бути для кожної держави неписаним обов’язком, мета 

виконання якого – забезпечення поваги до інтересів усіх і захисту цілісності 

глобальної системи охорони довкілля [312, с. 7]. Акти «м’якого права» у сфері 

лісових відносин як складової сфери охорони та захисту довкілля, формують 

стандарти, визначають основні принципи, розвивають положення раніше прийнятих 

міжнародно-правових актів. Через відсутність можливості надавати поправки чи 

застереження окремими державами для застосування їх положень на території своєї 

країни їх називають «міжнародно-правовими актами-принципами» [312, с. 7]. 

Згадавши про принципи, слід вказати на відсутність не лише принципів певної 

управлінської (управління лісовою галуззю) складової, але й загалом принципів 

щодо будь-яких складових лісових відносин, зокрема, принципів відтворення, 

охорони та захисту лісового фонду у ЛК України у вигляді окремої статті. Про 

принципи у ЛК України подекуди згадується, але це доволі поодинокі та не 

пов’язані між собою положення (напр., у ч. 2 ст. 19, ст.ст. 34, 48, ч. 1 ст. 55, ст. 56 ‒ 

про принцип (засаду) сталого розвитку, при цьому його зміст не розкривається, 
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хоча, як вірно зазначає В.Л. Кирик, це поняття має чимало контекстів, одним з яких 

є екологічний, а його концепція має значну історію [316, с 107]; у ч. 1 ст. 43 ‒ про 

принципи безперервності та невиснажливості використання лісових ресурсів). Отже, 

у ЛК України: розмежовуються поняття «принципи» та «засади»; відсутня окрема 

стаття з принципами управління, відтворення, охорони, захисту лісового фонду, як 

це має місце у більшості новітніх кодифікованих актів; наявні згадки про певні 

спеціалізовані принципи, натомість не конкретизується їх зміст. Підтримуємо 

позицію тих науковців, які обґрунтовують доцільність виокремлення подібної статті 

(наразі у наукових джерелах вже обґрунтовано виокремлення конкретних 

принципів, принаймні щодо управління лісовим фондом [317, с. 80]). 

Прикладами формалізованих актів ООН, в яких йдеться про ті чи інші аспекти 

охорони та захисту лісового фонду, є Паризька угода від 12.12.2015 р. (ст. 5 – щодо 

вжиття дій для збереження та збільшення лісів як поглиначів парникових газів; 

щодо стимулювання діяльності, пов’язаної із збереження недоторканості лісів, 

сталого управління лісами та збільшення накопичення вуглецю в лісах у країнах, що 

розвиваються) [318]; у ст.ст. 2, 3 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН 

про зміну клімату (щодо сприяння поширенню раціональних методів ведення 

лісового господарства, лісонасадження та лісооновлення на стабільній основі) [319]. 

Має відношення до питань охорони та захисту лісів й чимало інших міжнародних 

документів. Прикладом активної участі суб’єктів вітчизняної публічної влади у 

відповідних міжнародних заходах, є участь представників України в конференції 

ООН зі зміни клімату [320], у нарадах Конференції Сторін Рамкової конвенції про 

охорону та сталий розвиток Карпат [321] тощо. Також важливе значення мають і й 

загальні (щодо адміністративних актів, адміністративних процедур) міжнародні 

документи (напр.: Резолюція (77)31 від 28.09.1977 р., Рекомендація №R(80)2 від 

11.03.1980 р., Рекомендація №R(84)15 від 11.09.1984 р., Рекомендація №R(87)16 від 

17.09.1987 р. та чимало інших). 

Наступним блоком джерел адміністративного права у сфері охорони та захисту 

лісового фонду є судові рішення, а органами їх видання в Україні є КСУ, ВС, вищі 

спеціалізовані суди України та їх пленуми (до реформи судової гілки влади), а 
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також рішення ЄСПЛ. Важливість цих джерел обумовлена їх роллю ‒ судова 

правотворчість як діяльність суду щодо подолання прогалин у НПА, конкретизації 

вже існуючої юридичної норми [322, с. 4]. 

КСУ є особливим суб’єктом судової гілки влади, зважаючи на надану йому 

унікальну функцію – право тлумачити зміст нормативних актів. Прикладами того, 

що тлумачення норм у сфері лісових відносин є витребуваним напрямом діяльності 

КСУ, є звернення до цього суб’єкта з відповідними питаннями. Так, у 

конституційному поданні Президента України [323] ставилося питання про 

конституційність п. 11 Правил рубок головного користування в гірських лісах 

Карпат; у конституційному поданні Уповноваженого ВРУ з прав людини ‒ про 

тлумачення положення ч. 1 ст. 276 КУпАП, а роз’яснення КСУ здійснювалось з 

посиланням на інші норми цього кодифікованого акту (порушення вимог пожежної 

безпеки в лісах, порушення правил полювання тощо) [324]; у поданні Брюховицької 

селищної ради м. Львова ‒ про офіційне тлумачення низки норм, що пов’язувалось з 

неоднаковим вирішенням справ про вилучення земельних лісових ділянок [325]. 

Крім тлумачення відповідних правових положень та з’ясування питань 

конституційності змісту окремих норм, слід зважаючи й на таку особливу роль КСУ, 

як послідовне впровадження концепції пріоритетності основних прав (людини) з 

формуванням відповідної доктрини, з перспективою збільшення ролі КСУ через 

запровадження у дію інституту конституційної скарги [326, с. 38]. 

У новоствореному нещодавно ВС знаходиться у провадженні або вже 

розглянуто лише декілька справ. Аналіз їх змісту дозволяє стверджувати, що і 

дотепер виникає чимало питань про розмежування компетенції судів при розгляді 

справ, які так чи інакше пов’язані з охороною та захистом відносин у сфері лісового 

господарства (напр.: провадження №11-95апп18 та № 14-140цс18 щодо визначення 

порядку судочинства (цивільне чи адміністративне) у справах про визнання 

неправомірними дій та скасування відповідних рішень суб’єктів публічної влади; 

провадження № 14-256цс18П.617 щодо розмежування цивільного та господарського 

різновидів судочинства у справі про визнання незаконними та скасування окремих 

пунктів рішень, визнання недійсними актів-документів тощо. Також у справах, що 
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розглядаються ВС, йдеться про неоднакове застосування судами касаційної 

інстанції одних і тих самих норм матеріального права (провадження №14-101цс18 та 

№14-122цс18) та невідповідність судових рішень суду касаційної інстанції 

викладеним у постановах ВСУ висновкам (провадження №14-101цс18). Є справи й 

щодо відступлення ВС від своїх висновків (провадження №12-118гс18) [327]. 

Що ж стосується його попередника – ВСУ, чимало постанов, узагальнень, 

ухвал та висновків було видано ним щодо розв’язання спорів, пов’язаних із 

лісовими відносинами. Постанови Пленуму ВСУ слід поділити на дві великі групи: 

перша об’єднує ті, що стосувалися практики розгляду кримінальних справ, друга – 

цивільних справ (тих чи інших питань, що пов’язані із правопорушеннями у сфері 

лісового господарства, торкаються: у першій групі ‒ Постанови ВСУ від 02.07.1976 

р. № 4, від 26.01.1990 р. № 1, від 26.06.1992 р. № 8, від 03.03.2000 р. № 3, від 

10.12.2004 р. № 17; у другій групі ‒ Постанови від 27.06.1986 р. № 7, від 25.12.1996 

р. № 13, від 16.04.2004 р. № 7 тощо). Іншою групою формалізованих актів ВСУ є 

персоніфіковані акти, зокрема випадки, коли ВСУ як вища інстанція переглядав 

певні справи та скасовував чи залишав у силі попередні судові рішення у них. 

Прикладом таких актів є: ухвала судової колегії у кримінальних справах ВСУ від 

30.05.1996 р.; ухвалу колегії суддів палати з кримінальних справ ВСУ від 11.06.2002 

р.; ухвала судової палати у цивільних справах ВСУ від 09.01.2003 р. по справі N 6-

3835кс01. Доволі цікавою з точки зору кваліфікації правового статусу лісника, а 

саме чи належать такі особи до службових осіб, є ухвала від 11.05.2004 р. Питання, 

пов’язані з незаконною порубкою лісу, розглядались в ухвалі ВСУ від 30.05.2005 р.; 

спір щодо правомірності вилучення лісових земельних ділянок та аналіз всіх 

попередніх рішень у цій справі наведено у Постанові від 20.06.2006 р. №3/268. 

Аналіз індивідуальних ситуацій, які стосувались порушень, пов’язаних із лісовим 

фондом, наведено і в Узагальненнях судової практики ВСУ, зокрема від 01.04.2008 

р., від 01.11.2008 р., від 01.07.2010 р. Про правові акти індивідуальної дії 

(розпорядження голови обласної державної адміністрації на розпорядження землями 

лісового фонду) йшлося у Висновках ВСУ від 01.07.2013 р. 
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Прикладами актів-документів вищих спеціалізованих судів України та їх 

пленумів є постанови, листи, рекомендації, роз’яснення, узагальнення Вищого 

господарського суду (2001-2017 рр.), Вищого арбітражного суду України (до 2001 

р.) (далі – ВГС України, ВАС України в залежності від періоду часу, про який 

йдеться у тексті), Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ (2010-2017 рр.), Вищого адміністративного суду України (2002-

2017 рр., далі – ВАСУ). Так, зокрема, у Постанові ВАСУ від 29.09.2016 р. № 10 

[328] на підставі узагальнення практики ЄСПЛ та безпосередньо справ 

«Osterreichische Vereinigung zur Erhaltung, Starkung und Schaffung v. Austria» (заява 

№ 39534/07, рішення від 28.11.2013 р.) та «Романенко та інші проти Росії» (заява № 

11751/03, рішення від 08.10.2009 р.), зазначається, що збереження земель, що 

використовуються для лісового господарства, уникнення передачі таких земель для 

інших потреб, інформація про використання природних ресурсів є суспільно 

важливою інформацією. У Листі ВАСУ від 24.10.2008 р. № 1776/100/13-08 

згадується про суб’єктів, які пов’язані з лісовим фондом (лісгосп як структурний 

підрозділ одного з підприємств Міноборони) [329]. 

Прикладом формалізованих актів Вищого спеціалізованого суду з розгляду 

цивільних і кримінальних справ є Лист від 27.09.2012 р. № 10-1391/0/4-12. Набагато 

більше формалізованих актів такого спеціалізованого суб’єкта судової гілки влади, 

який функціонував до завершеної нещодавно в організаційному плані реформи 

судоустрою, як ВГС (ВАС) України. Так, питання, пов'язані з порушенням лісового 

законодавства розглядались у п. 6 Роз’яснення ВАС України від 27.06.2001 р. № 02-

5/744; про порушення законодавства про охорону та використання лісового фонду 

йшлося у п. 2.4 Листа ВГС України від 01.01.2009 р. У пп. 6.1.2 п. 6 Рекомендацій 

ВГС України від 25.03.2009 р. №04-06/44 акцентується на тому, що обов’язки із 

забезпечення охорони та захисту лісів покладаються на постійних лісокористувачів 

(в контексті з’ясування питання про суб’єкта відповідальності) [330]. 

В Узагальненні судової практики вирішення справ господарськими судами від 

01.01.2010 р. розглядались питання, пов’язані з вилученням, наданням лісових 

земельних ділянок, видачею державних актів на право постійного користування 
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ділянками лісового фонду, відшкодуванням втрат угідь внаслідок вилучення їх для 

потреб, не пов'язаних із лісогосподарським виробництвом тощо [331]. У п. 5.1 

Рекомендацій ВГС України від 02.02.2010 р. № 04-06/15 роз’яснювались питання 

відшкодування втрат лісових земель та чагарників. В Узагальненні судової практики 

від 01.01.2009 р. ВСУ, серед іншого, зазначалось про компетенцію виконавчих 

органів сільських, селищних, міських рад, до якої належить і здійснення контролю 

за використанням, відтворенням лісів; розмежування підвідомчості судам справ; 

вказувалось на незначний відсоток справ зі спорів, пов'язаних з порушенням 

законодавства про охорону та використання лісового фонду (16% від загальної 

кількості розглянутих місцевими господарськими судами спорів), що викликає 

здивування, адже, якщо відповідні спори складають шосту частину всіх спорів, 

навряд чи вони є нечисленними. Були узагальнені нормативні акти, положення яких 

порушуються суб'єктами господарювання найчастіше: Санітарні правила в лісах 

України та Правила відпуску деревини на пні в лісах України. Вказувались суб’єкти 

звернення із позовами про відшкодування шкоди та категорія відповідачів. 

Наводились приклади конкретних справ, пов’язаних із порушенням законодавства у 

сфері лісових відносин [332]. Про ті чи інші питання, пов’язані зі сферою лісового 

господарства, йшлося у Постанові ВГС від 17.05.2011 р. №6; у Роз’ясненнях ВАС 

від 27.06.2001 р. №02-5/744, від 27.06.2001 р. № 02-5/743. 

Щодо індивідуальних правозастосовчих актів цього спеціалізованого судового 

органу, в якості прикладів можна навести Постанови ВГС: по справі від 18.06.2008 

р. № 14/291, в якій розглядалася касаційна скарга ДП «Делятинський лісгосп»; від 

17.04.2008 р. № 19/212(32/159)-07 по справі № 4/2239-15/352, в якій розглядалась 

касаційна скарга ДП «Золочівське лісове господарство»; по справі № 15/338-06; від 

23.01.2007 р. № 47/83; від 18.01.2007 р. по справі № 7/13-42/49; від 10.01.2007 р. по 

справі № 31/136-47/175, в якій розглядалась касаційна скарга ДП «Летичівське 

лісове господарство»; від 07.07.2005 р. по справі № 5/352, в якій розглядалась 

касаційна скарга Володимирецького державного лісового господарства; від 

17.03.2005 р. по справі № А-8/243; від 03.02.2005 р. по справі № 17/86; від 
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08.07.2004 р. по справі № 27/333, в якій розглядались вимоги про стягнення шкоди, 

заподіяної внаслідок рубки дубів черешчатих, не визначених в лісорубному білеті. 

Завершуючи аналіз формалізованих актів судової гілки влади, зазначимо про 

ще одного суб’єкта, роль якого ‒ активне провадження принципу захисту прав 

людини і громадянина як «універсального принципу, що ґрунтується на ідеї прав 

людини з такими його складниками як свобода, рівність, справедливість» [333, с. 5] 

‒ ЄСПЛ, компетенція якого, як вірно зазначив Є.В. Попко, має подвійну природу: 

правозастосовну (тлумачення і застосування положень Європейської конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод) та консультативну [334, с. 8]. ЄСПЛ 

також розглядаються справи, які так чи інакше стосуються лісових відносин, або, 

принаймні, суб’єкти в яких мають відношення до цієї сфери. Прикладами таких 

справ є: справа «Тома проти Люксембургу» від 29.03.2001 р., яка стосувалася 

цивільного позову, заявленого проти пана Томи 63 посадовими особами Комітету 

лісового господарства. Приводом до позову стали наклепницькі зауваження 

заявника щодо згаданих посадових осіб, зроблені ним у радіопрограмі, темою якої 

були лісовідновлювальні роботи [335]; справа «Шассанью та інші проти Франції» 

[336]; справа «Лопес Остра проти Іспанії», в якій згадується про громадські ліси, 

йдеться про порушення та відповідальність за дії, які можуть становити серйозну 

небезпеку для здоров'я людей або завдавати значної шкоди умовам життя тварин, 

лісам, природним поверхням чи корисним насадженням [337]. У справі «Мальхоус 

проти Чеської Республіки» (Case of Malhous v. the Czech Republic) «фігурує» такий 

суб’єкт, як державне підприємство лісового господарства Градец Кралове [338]. 

Натомість будь-які рішення ЄСПЛ для питань, що розглядаються у межах цього 

дослідження, мають й інше доволі важливе значення ‒ такими рішеннями 

затверджуються певні стандарти РЄ з прав людини, наприклад щодо права на 

справедливий суд (у національних адміністративних судах, в яких розглядатиметься 

спори, пов’язані із повноваженнями у сфері управління, охорони та захисту лісового 

фонду); слід погодитись і з думкою про їх значний вплив на європейське право і 

правову систему РЄ, національні правові системи загалом [339, с. 6]. 
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Отже, підсумовуючи дослідження особливостей прояву такої складової 

механізму адміністративно-правового регулювання як формалізовані акти у сфері 

охорони та захисту лісового фонду, слід вказати, що усіма наведеними в якості 

прикладів у цьому підрозділі НПА, а також і тими, які не були перелічені через 

численність та різноманіття суб’єктів їх видання і різновидів таких актів-

документів, забезпечується реалізація регулятивної та охоронної функцій 

адміністративного та інших галузей права. У процесі охорони та захисту лісового 

фонду задіяні всі формалізовані акти як інструменти публічного адміністрування, 

зокрема, нормативні та адміністративні акти, плани, а також постійно мають місце 

фактичні дії суб’єктів публічної адміністрації, які також визнаються одним з 

інструментів публічного адміністрування [186, с. 144]. У процесі охорони та захисту 

лісового фонду мають прояв усі ті ознаки, які в доктрині адміністративного права 

виокремлюють в якості характеристик перелічених вище інструментів публічного 

адміністрування (є зовнішнім виразом форми адміністративної діяльності публічної 

адміністрації; відображають динаміку публічного адміністрування; залежать від 

змісту компетенції суб’єктів публічної адміністрації; зумовлені реалізацією 

адміністративних обов’язків суб’єктів публічної адміністрації [186, с. 143], а їх вибір 

пов'язаний з метою найбільш ефективної охорони та захисту такого специфічного 

об’єкту правового регулювання, як лісовий фонд. Щодо такого чинника, завдяки 

якому обирається необхідність використання того чи іншого інструменту 

публічного адміністрування у сфері охорони та захисту лісового фонду, як 

законність [186, с. 144], вважаємо, що відповідні суб’єкти мають керуватись не лише 

цим принципом, а й більш змістовним, таким, що поглинає його – принципом 

верховенства права, адже, як вірно зазначила Н.Б. Писаренко, верховенство права є 

доктринальною ідеєю, відповідно до якої мають діяти всі носії влади. Також 

підтримуємо її думку щодо доцільності замість викладення загальних, дуже 

поверхневих фраз фіксування у вітчизняному законодавстві всіх обов’язкових вимог 

верховенства права та надання їм тлумачення [340, с. 142]. Щодо питань, які є 

предметом цього дослідження, такі вимоги мають бути зафіксовані в єдиному 

кодифікованому процедурному акті, адже проблема необхідності його прийняття 



113 
 

залишається досі актуальною, попри постійне і доволі тривале звернення уваги 

значної кількості вчених-адміністративістів на це питання (див., напр.: [300, с. 205; 

341, с. 29; 342, с. 248; 343, с. 4; 324, с. 25; 345, с. 4-5; 346, с. 436; 347, с. 461-462; 348; 

349, с. 152]). У наукових джерелах зазначається про важливість забезпечення 

реалізації основних вимог принципу верховенства права, враховуючи кардинальні 

зміни у розумінні ролі адміністративного права, у всіх його складниках, і особливо у 

законодавстві про адміністративні процедур, доступу до публічної інформації, 

адміністративних актів, ефективності застосування адміністративних стягнень, 

функціонування інституту адміністративного судочинства тощо [350, с. 9, с. 10]. 

НПА, якими закріплюються норми щодо охорони та захисту лісового фонду, є 

адміністративно-правовими за своєю суттю у частині норм: «якими закріплено 

права приватних осіб; визначено обов’язки приватних осіб у сфері публічного 

адміністрування; встановлено обов’язки суб’єктів публічної адміністрації; 

визначено організаційну побудову органів публічної влади; закріплено 

повноваження суб’єктів публічної адміністрації» [187, с. 92] (все це стосовно 

охорони та захисту лісового фонду за допомогою норм адміністративного права). 

Більшість з наведених вище НПА безпосередньо вміщують норми 

адміністративного права або у своєму змісті передбачають норми, якими 

закріплюється можливість реалізації, обов’язок охорони та захисту відносин, 

пов’язаних із лісовим фондом. Норми права, які в них вміщуються, або регулюючі, 

або охоронні. З аналізу наведених НПА вбачається доволі значний масив 

підзаконних актів, що є характерною особливістю адміністративного законодавства, 

а їх переважання (порівняно із законодавчими), несистематизованість, 

розпорошеність визнається однією з проблем джерельної бази галузі 

адміністративного права. Наразі проблема несистематизованості відповідних актів 

ще остаточно не вирішена. Попри меншу юридичну силу (порівняно із законами), як 

вірно зазначає Р.С. Мельник, із змістовної точки зору (з позиції їх обов’язковості 

для суб’єктів публічної адміністрації) ці акти не поступаються законодавчим [187, с. 

93]. На прикладі наведених положень підзаконних НПА було продемонстровано, що 

завдяки закріпленню положень у нормативних актах суб’єкти публічного 
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адміністрування можуть у подальшому здійснювати адміністративну діяльність 

щодо надання адміністративних послуг. Нормативні акти є первинною формою 

публічного адміністрування у сфері охорони та захисту лісового фонду. З цими 

актами пов’язане виконання публічних функцій та розв’язання значної кількості 

наявних у галузі лісового господарства проблем. Нормативні приписи, які 

вміщуються у цих актах, поширюються на всіх суб’єктів владних повноважень, до 

компетенції яких належить вирішення тих чи інших питань щодо лісового фонду, на 

всіх фізичних та юридичних осіб, які наділяються певними обов’язками як власники 

лісів або лісокористувачі. Всі наведені особливості відповідають тим, які у доктрині 

адміністративного права характеризують нормативні акти суб’єктів публічного 

адміністрування як один з інструментів останнього (див., напр. [186, с. 146]). 

Відповідають вони і тим ознакам, які виокремлюють щодо цих формалізованих 

актів, а саме: 1) без цих актів неможливим є забезпечення прав та законних інтересів 

приватних осіб (як власників лісів та лісокористувачів, з одного боку, так і будь-

якого представника спільноти як особи, якій на конституційному рівні гарантоване 

безпечне середовище для її існування); вони є актами адміністративної 

правотворчості, з чого «випливає» їх подвійна функція – прояв в якості інструмента 

адміністративної діяльності та прояв в якості норми адміністративного права; кожен 

(будь-який) з них має владний вольовий характер, всі вони спричиняють нормативні 

наслідки у процесі реалізації конкретних завдань конкретним суб’єктом публічної 

адміністрації; всі ці акти мають неперсоніфікований характер; всі вони ухвалюються 

виключно уповноваженими на то суб’єктами публічної адміністрації у 

встановленому порядку та згідно офіційної процедури; всі вони можуть бути 

оскаржені в судовому порядку (адміністративне судочинство, адже суб’єкт їх 

видання – суб’єкт владних повноважень); за невиконання положень цих актів 

можливим є притягнення до відповідальності, в т.ч. і до адміністративної. 

У процесі охорони та захисту лісового фонду крім НПА суб’єктами публічного 

адміністрування приймаються також й адміністративні акти. Всі наведені у 

підрозділі в якості прикладів адміністративні акти мають ті ознаки, які у доктрині 

адміністративного права виокремлюють в якості ознак останніх [186, с. 158-159], 
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зокрема: вони є актами індивідуальної дії, адже стосуються конкретних суб’єктів та 

їх відносин, а головною їх рисою є конкретність; ухвалюються суб’єктами публічної 

адміністрації у певному процедурному порядку, а суб’єктами їх видання є суб’єкти, 

уповноважені на здійснення адміністративної влади; вони спрямовані на створення, 

зміну чи припинення прав та обов’язків фізичної або юридичної особи. Якщо 

проаналізувати те юридичне значення, яке надається у доктрині адміністративним 

актам (є юридичними фактами, які впливають на створення, зміну чи припинення 

конкретних правовідносин, на створення, зміну або припинення прав, інтересів та 

обов’язків конкретних осіб; їх ухвалення є завершальною та вирішальною стадією 

правозастосовного процесу, отже є одним з визначальних елементів механізму 

правового регулювання; є найпоширенішою та найважливішою формою діяльності 

публічної адміністрації; можуть бути підставою для ухвалення інших 

адміністративних актів; можуть бути підставою для вчинення адміністративними 

органами певної діяльності; можуть бути підставою для вчинення правочинів; 

мають вагоме значення під час вирішення публічних правових суперечок [186, с. 

159-160; 351, с. 9]), наведені у підрозділі приклади свідчать про відповідність 

формалізованих джерел у сфері охорони та захисту лісового фонду цим 

положенням. Враховуючи наявність як вітчизняних, так і міжнародних НПА, 

можливою є класифікація за відповідним критерієм на дві групи таких актів із 

деталізацією у першій групі за юридичною силою (а) закони з дотриманням певної 

ієрархії: Конституція України, кодифіковані акти, прості законодавчі акти); б) 

підзаконні акти із розмежуванням їх за суб’єктами видання (ВРУ, Президент 

України, КМУ, Мінагрополітики, Мінприроди, інші ЦОВВ тощо). 

На відміну від інших гілок влади, представники судової гілки не видають 

нормативно-правових та адміністративних актів, більшість її представників 

приймають саме правозастосовчі акти. Натомість судові рішення часто мають доволі 

важливі наслідки. Так, напр., рішенням окружного адміністративного суду міста 

Києва від 01.03.2018 р. №826/18026/17 було визнано незаконним та нечинним Наказ 

Держкомлісгоспу України від 19.02.2007 р. №42 «Щодо вдосконалення механізмів 

продажу необробної деревини». Натомість суб’єктний склад судової гілки влади 
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неоднорідний, і певні судові інституції мають унікальні функції, завдяки чому 

можуть впливати на практику реалізації прав та обов’язків у сфері охорони та 

захисту лісового фонду. Серед вітчизняних таких інституцій слід назвати КСУ, який 

може тлумачити положення законодавчих та підзаконних актів, визначати їх 

відповідність положенням конституції України, та ВС, який може певним чином 

спрямовувати тлумачення положень нормативних актів вітчизняними судами, 

надаючи рекомендації, роз’яснення, висновки тощо. Серед міжнародних таких 

судових інституцій слід згадати ЄСПЛ, практика розгляду справ яким останнє 

десятиріччя суттєво впливає на вітчизняне судочинство. Загалом же аналіз судової 

практики щодо охорони та захисту лісового фонду підтверджує комплексний 

характер відносин у сфері охорони та захисту лісового фонду, що має прояв: 1) у 

вирішенні відповідних спорів судами різної компетенційної спрямованості: 

загальними, господарськими, адміністративними; 2) у притягненні до різних видів 

юридичної відповідальності за правопорушення у сферах охорони та захисту 

лісового фонду, реалізації прав та обов’язків суб’єктів лісових відносин. Відповідно 

і кількість та розмаїття формалізованих актів цих суб’єктів є значними. Наразі 

позитивною є тенденція об’єднання у межах одного вищого судового органу – ВС – 

всіх спеціалізованих у минулому вищих судових інстанцій, що дозволить певним 

чином спростити процес захисту прав та інтересів власників лісів та користувачів, 

відносин, пов’язаних з охороню та захистом лісового фонду. 

 

 

2.3. Правовідносини з охорони та захисту лісового фонду як елемент 

механізму адміністративно-правового регулювання 

 

Одним з елементів механізму адміністративно-правового регулювання охорони 

та захисту лісового фонду є відповідні правовідносини. У сфері охорони та захисту 

лісового фонду виникають регулюючі та правоохоронні адміністративно-правові 

відносини. У доктрині адміністративного права відсутня єдність у визначенні 

адміністративно-правових відносин, адже їх вважають: 1) різновидом суспільних 
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відносин, які врегульовані нормами (адміністративного) права (В.В. Галунько, 

В.І. Олефір, Ю.В. Гридасов, С.О. Короєд [137, с. 66; 138, с. 68]), з акцентом на 

сферах, в яких суб’єкти наділені правами і обов’язками (забезпечення органами 

виконавчої влади, ОМС реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів 

фізичних і юридичних осіб у сферах соціально-економічного й адміністративно-

політичного розвитку та охорони громадського порядку) (Т.О. Коломоєць [107, с. 

43-44]), або на взаємопов’язаності та взаємодії цих суб’єктів (В.К. Колпаков [93, с. 

178], О.А. Задихайло [140, с. 54]); 2) результатом впливу адміністративно-правових 

норм на поведінку суб’єктів адміністративного права, внаслідок якого між ними 

виникають правові зв’язки (С.Г. Стеценко [139, с. 79]). 

Аналіз особливостей адміністративно-правових відносин, які виокремлюються 

у доктрині адміністративного права, дозволяє стверджувати, що всі вони мають свій 

прояв і у сфері охорони та захисту лісового фонду. Така особливість, як їх 

виникнення у сфері владно-організаційної діяльності, має прояв у тому, що сфера 

лісових відносин є складовою сфери екологічної безпеки, яка, у свою чергу, є 

складовою більш широкої сфери – національної безпеки. Значне збільшення уваги 

до останньої є тенденцією сьогодення не лише для України, але й для усього світу. 

Зростаюча кількість лісових пожеж, причина яких все частіше пов’язана з умисними 

правопорушеннями, тобто людським фактором, а не природними явищами, виявила 

загальну потребу до переоцінки реакції держави, спільноти на такі події. Так, 

нещодавно Прем'єр-міністр Греції взяв на себе повну політичну відповідальність за 

масштабні лісові пожежі, які сталися у цій країні, і в результаті яких загинули 87 

осіб, закликавши й інших членів уряду взяти таку відповідальність [352]. 

Наступні особливості адміністративно-правових відносин – їх виникнення у 

зв’язку з діяльністю органів публічної адміністрації та наявність обов’язкового 

суб’єкта ‒ органу публічної адміністрації, характерною ознакою якого є його владна 

діяльність – у сфері охорони та захисту лісового фонду виявляється майже в 

кожному їх аспекті. Як вірно зазначають Т.О. Коломоєць та В.К. Колпаков, публічна 

адміністрація фактично посіла місце, яке у радянському адміністративному праві 

належало категорії «державне управління» [353, с. 27], а управління лісовим 
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господарством традиційно визнавалося складовою Особливої частини 

адміністративного права у радянські часи, яка, як зазначає І.В. Болокан, завжди була 

дуже значною за обсягом щодо різних сфер державного і суспільного життя, в яких 

здійснювалось управління. Поступово у навчальних джерелах цю частину почали 

формувати більш узагальнено [347, с. 180]. У сучасних навчальних виданнях 

виокремлюється: 1) три блоки в Особливій частині (напр., Т.О. Коломоєць [107, с. 

383-454, с. 455-519, с. 520-555], В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух та ін. 

[104, с. 6-8] виокремлюють публічне адміністрування в економічній, 

адміністративно-політичній, соціально-культурній сферах); 2) більш ніж три блоки 

(напр., Ю.П. Битяк [93, с. 128], О.А. Задихайло [140, с. 33] до Особливої частини 

адміністративного права включають норми, що регулюють відносини управління: а) 

економікою, промисловістю, АПК; б) у соціально-культурній галузі; в) у сфері 

адміністративно-політичної діяльності; г) міжгалузеве. Подібний поділ пропонує і 

С.Г. Стеценко [139, с. 33]. В.В. Галунько, В.І. Олефір, С.О. Короєд та ін. в 

Особливому адміністративному праві виокремлюють значну кількість підгалузей, 

серед яких господарське, інфраструктурне, енергетичне, будівельне, соціальне, 

екологічне, медичне та інші [137, с. 45]); 3) дві групи відносин – адміністративна 

діяльність та деліктологія [168, с. 5-7] (натомість в інших наукових джерелах 

обґрунтовується положення про належність адміністративно-деліктного права до 

інститутів, а не підгалузі адміністративного права чи окремої галузі (див. [354, с. 

20]); 4) Загальна, Особлива та Спеціальна частини (напр., О.В. Кузьменко, Л.Л. 

Савранчук, О.П. Рябченко та ін. у частині «Спеціальне адміністративне право» 

виокремлюють публічне адміністрування у сферах юстиції, національної безпеки, 

економіки, охорони здоров’я [186, с. 13]). У наукових джерелах підтримується 

підхід щодо включення у предмет адміністративного права, зокрема, відносин, що 

виникають у різних сферах публічного адміністрування, серед яких галузь 

економіки, в яку включається і сфера охорони НПС [355, с. 10]. 

Слід підтримати ідею нового розуміння системи адміністративного права, 

запропоновану Р.С. Мельником, як поєднання Загального та Особливого 

адміністративного права [356, с. 7]. Саме в останньому доцільним є виокремлення 
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публічного адміністрування у сфері лісових відносин. Загалом, з урахуванням 

наведених підходів до системи адміністративного права, адміністрування у сфері 

охорони та захисту лісового фонду може включатися у різні (будь-які із 

запропонованих різними авторами) блоки Загальної, Особливої чи Спеціальної 

частин, напр.: до груп відносин «публічне адміністрування у сфері оборони та 

безпеки», «публічне адміністрування у сфері охорони здоров’я»; до підгалузі 

«адміністративно-екологічне право» і т.д. Вбачається можливим включення 

відповідних відносин і до будь-якого з «масивів» суспільних відносин, які 

виокремлюються в альтернативних підходах до визначення предмету 

адміністративного права (напр., виокремлення П.І. Кононовим трьох таких груп 

[357, с. 67-69]). Отже, за будь-якого з наявних підходів до предмету та системи 

адміністративного права відносини у сфері охорони та захисту лісового фонду 

знаходяться у сфері регулювання адміністративного права. 

Що ж стосується відповіді на питання, чи є владні суб’єкти у сфері охорони та 

захисту лісового фонду органами публічної адміністрації, вона є позитивною, адже у 

вітчизняній доктрині адміністративного права публічна адміністрація визначається 

як органи, діяльність яких спрямована на реалізацію публічної влади, основною 

діяльністю яких є забезпечення виконання чинного законодавства в публічних 

інтересах [107, с. 80]. Л.Б. Нестеренко зазначає, що майже так само визначається 

публічна адміністрація і в адміністративному праві європейських країн [102, с. 103]). 

Реалізація закріплених у НПА положень щодо охорони та захисту лісового фонду є 

неможливою без участі представників публічної влади, напр.: щодо надання лісів у 

власність чи користування з покладенням на відповідних суб’єктів обов’язків з 

охорони та захисту лісів; надання дозволів на спеціальне використання лісових 

ресурсів; діяльність спеціального щодо охорони та захисту лісового фонду суб’єкта 

(державна лісова охорона) обумовлена наявністю у нього певної компетенції, 

закріпленої на нормативному рівні тощо. Специфіка є щодо особливостей прояву 

регулюючих та правоохоронних норм, адже регулюючі правовідносини у сфері 

охорони та захисту лісового фонду здебільшого пов’язані з покладенням на 

власників лісів та лісокористувачів обов’язків з охорони та захисту лісів, 
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правоохоронні ж пов’язані з діяльністю конкретних суб’єктів наділених відповідною 

компетенцією. Охорона та захист лісового фонду є обов’язками власників лісів та 

постійних лісокористувачів, відтак дотримання цих обов’язків слід контролювати, а 

повноваження з контролю, насамперед, належать до компетенції уповноважених 

державних органів. Можна вести мову і про громадський контроль, але він не має 

таких правових наслідків, як державний. Відтак, наявність публічно-владних 

повноважень має неабияке значення. Організаційна складова владної діяльності має 

прояв у певній чіткій процедурі, яка пов’язана: а) з дотриманням порядку роботи зі 

зверненнями суб’єктів, які мають відношення до сфери лісових відносин; б) 

адміністративним та судовим порядками оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень, наділених повноваженнями у сфері охорони та 

захисту лісового фонду; в) адміністративним порядком притягнення до 

адміністративної відповідальності за правопорушення. 

Така особливість адміністративно-правових відносин, як пов’язаність їх 

виникнення з ініціативою будь-якої із сторін без обов’язкової згоди на це іншої 

сторони, також має свій прояв у сфері охорони та захисту лісового фонду з погляду 

закріплення у ЛК України потенційних прав (власності, користування, використання 

лісових ресурсів тощо), які можуть бути реалізовані у будь-який час. Але реалізація 

таких прав має й інший бік ‒ виникнення низки обов’язків, та, відповідно, 

необхідність забезпечення контролю за їх виконанням. Реалізація права передбачає 

виникнення регулюючих правовідносин і їх виникнення не пов’язується з дозволом 

чи згодою іншого із суб’єктів. Що ж стосується правоохоронних відносин (у 

доктринальних джерелах їх позначають як «відносини відповідальності за 

порушення встановлених правил (адміністративно-деліктні відносини)» [353, с. 51]); 

«адміністративно-правове відношення як юридичний вираз відповідальності за 

проступок» [358, с.7]), вони суттєво відрізняються за своєю правовою природою 

(виникають виключно у разі вчинення адміністративних правопорушень [353, с.51]). 

Адміністративно-деліктні норми є доволі значною частиною законодавства у 

сфері лісових відносин, завдяки яким забезпечується їх реалізація і відповідні 

правовідносини охороняються, а суб’єктивні права захищаються. Крім цього, вони 
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безпосередньо пов’язані з такими особливостями адміністративно-правових 

відносин, як їх розгляд у позасудовому порядку (за загальним правилом) та 

відповідальність сторони перед державою у разі порушення вимог 

адміністративно-правових норм. Перша у сфері охорони та захисту лісового фонду 

має прояв у як у регулюючих, так і в охоронних їх різновидах, і при «нормальному» 

перебігу реалізація прав та обов’язків суб’єктів у сфері лісових відносин має 

позасудовий характер, і «перетікає» у судовий порядок лише у разі оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень. 

Порівняно з нормами інших галузей права, охоронні норми адміністративного 

права щодо охорони та захисту лісового фонду значно переважають, 

підтвердженням чого є дані окремих державних структур. Так, на сайті Волинського 

обласного управління лісового та мисливського господарства презентовано 

динаміку адміністративних правопорушень за 2014-2016 рр., де з відповідного 

слайду вбачається постійне зростання (приблизно на сто правопорушень щороку: 

2014 р. – 1342, 2015 р. – 1453, 2016 р. – 1516) [263]. 

Адміністративна відповідальність є найбільш «масштабною» серед інших 

різновидів відповідальності і за такими факторами, як значна кількість нормативних 

актів, якими вона передбачена, та складів правопорушень. Для порівняння, 

кримінальна відповідальність передбачена одним кодифікованим актом і лише за 

чотири склади (ст.ст. 245, 246, 247, 252 КК); дисциплінарна відповідальність є 

засобом впливу лише  на осіб, для яких діяльність з охорони та захисту лісів є 

посадовим обов’язком, а стягнення передбачені у ст. 148 КЗпП України [16, с. 241], і 

при цьому вона має зв'язок з адміністративною відповідальністю, адже обидві мають 

приблизно однаковий ступінь суспільної небезпеки і характеризуються винністю, 

протиправністю та караністю [359, с. 35]; відносини у сфері дисциплінарної 

відповідальності врегульовуються, в основному, владно-розпорядчими методами, 

які характерні для адміністративного права [360, с. 9]. 

Авторські дефініції юридичної відповідальності за лісопорушення вражають 

розмаїттям свого змісту. Так, Л.В. Мендик акцентує на виникненні відповідного 

правовідношення між правопорушником та компетентними державними органами 
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та на обов’язках (порушника ‒ надати звіт, нести обмеження; компетентних органів 

‒ застосувати певний різновид юридичної відповідальності) [29, с. 7]. В інших 

джерелах акцентують на цілеспрямованому впливі на поведінку особи задля 

стабільності суспільних відносин, уникнення конфліктів тощо [361, с. 21]. 

Класифікацій різновидів юридичної відповідальності чимало, але 

найпоширенішою та загальновизнаною є за різновидами правопорушень, і, відтак, 

виокремлення адміністративної відповідальності, за допомогою якої здійснюється 

захист не лише адміністративно-правових відносин, але й відносин, що є предметом 

регулювання інших галузей права [107, с. 258]. Як зазначає Н.В. Марфіна про 

масштабність цього інституту, він торкається інтересів переважної більшості людей; 

майже неможливо знайти сферу, де б адміністративна відповідальність не 

застосовувалась, а, оскільки, у сфері порушень лісового законодавства застосування 

цієї відповідальності переважає, вона є важливим інструментом боротьби з 

протиправними проявами та попередження відповідних правопорушень [73]. 

При характеристиці адміністративної відповідальності за лісопорушення 

вказується, що: а) вона є різновидом юридичної відповідальності; б) застосовується 

компетентними органами; в) підставою її застосування є вчинення проступку у 

сфері використання, управління та охорони лісів; г) її порядок та підстави 

встановлені не лише адміністративним, а й екологічним та лісовим законодавством 

[29, с. 10]; ґ) вона є формою негативної реакції держави, прояв якої – застосування з 

додержанням встановленої процедури адміністративних стягнень [76, с. 16]. 

У наукових джерелах здебільшого згадують про правозахисні функції 

адміністративної відповідальності. Так, Д.М. Лук'янець виокремлює два напрямки її 

реалізації: попередження посягань та виховання поваги у правопорушника через 

застосування адміністративних стягнень [362, с. 67]. Виокремлення виховної та 

правоохоронної функцій адміністративної відповідальності здійснюється доволі 

давно. Так, напр., ще у 80-х рр. ХХ ст. О.Є. Луньов присвячував окремі лекції цьому 

питанню (див. [363]). Отже, слід погодитись, що стосовно НПС застосування будь-

якої юридичної санкції само по собі не поліпшує її стан, часто не є реальною 
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компенсацією завданої шкоди, тому значення юридичної відповідальності полягає в 

її впливі на свідомість людей, попереджаючи їх неправомірну поведінку [37, с. 18]. 

Загалом перелік правопорушень у сфері лісового законодавства закріплено у ст. 

105 ЛК України [7]. Натомість не всі об’єкти та протиправні дії у сфері лісового 

господарства підпадають під охорону засобами адміністративного права, адже 

можливим є притягнення до дисциплінарної, цивільно-правової та кримінальної 

різновидів відповідальності. Як вірно зазначив І.І. Веремєєнко, дослідження 

характеру, змісту та ролі адміністративних санкцій є неможливим у відриві від 

інших їх різновидів [364, с. 5]. 

Цивільно-правова відповідальність є «додатковою» щодо інших різновидів 

відповідальності, адже відшкодування шкоди, завданої лісовому фонду, має 

здійснюватись незалежно від притягнення винних до іншої відповідальності. Саме 

тому слід підтримати пропозицію Л.В. Мендик щодо доповнення ст. 107 ЛК 

України частиною другою з відповідним формулюванням [29, с. 13-14], зважаючи 

на побудову ч. 1 ст. 105 ЛК через перелічення різновидів можливої відповідальності 

з використанням сполучника «або». Загалом відшкодуванню шкоди, завданої лісам, 

присвячується увага науковців, але щодо визначення її юридичної природи думки 

різняться (захід захисту порушених прав [365]; спосіб правової охорони [144, с. 8] 

тощо). 

Існує й особливий («доповнюючий» [360, с. 6; 366, с. 18]) зв'язок 

адміністративної відповідальності з кримінальною, що пов'язано з «пріоритетністю» 

останньої (випливає з нормативної побудови ч. 2 ст. 9 КУпАП ‒ перша настає лише 

якщо діяння не тягне кримінальної відповідальності [359, с. 34]). 

Наразі триває дискусія щодо того, в якому саме кодифікованому акті мають 

бути закріплені норми про відповідальність за відповідні правопорушення. Ряд 

науковців (напр., Т.О. Коломоєць [165, с. 334], С.В. Пєтков [302, с. 7, с. 15-16, с. 

175], Д.А. Панфілова [367, с. 7]) обґрунтовують доцільність прийняття Екологічного 

кодексу України (інші варіації назви – Ландшафтний [144, с. 27], 

Природоохоронний, Природоресурсовий [43, с. 10]), і окремі з них пропонують саме 

у складі нього закріпити проступки, які наразі визначені у розділі 7 КУпАП, з 
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урахуванням норм й інших кодексів, серед яких і ЛК України [302, с. 7, с. 15-16, с. 

175]. Об’єднання у межах одного кодифікованого акту всіх норм, які регулюють ті 

чи інші аспекти щодо відповідної сфери правового регулювання (напр., перенесення 

у ЛК України охоронних норм щодо лісів з усіх інших кодифікованих актів різних 

галузей права), є логічним, але важливим при цьому є ефективне вирішення питання 

щодо дублювання норм про відповідальність у КУпАП. Якби всі сфери, 

адміністративна відповідальність за порушення в яких наразі закріплена у КУпАП, 

мали свої кодифіковані акти, як це має місце щодо лісової галузі, питання б не 

виникало, але, враховуючи відсутність більшості з таких кодифікованих актів, 

питання про перенесення є дискусійним. Але фактом залишається недосконала 

побудова норм про відповідальність у ЛК України, і цей недолік слід усувати. 

Важливе значення адміністративної відповідальності за правопорушення у 

сфері лісового господарства є безсумнівним, адже законність досягається потрійним 

впливом: 1) застосування адміністративних санкцій до порушників; 2) 

попередження нових правопорушень; 3) виховання [109, с. 6]. Вказане є класичним 

розумінням ролі адміністративної відповідальності, яка включає ретроспективний 

(наслідок правопорушення) і позитивний (внутрішній стан особи, її ставлення до 

справи, суспільства, своєї поведінки) аспекти відповідальності [107, с. 260]. 

Перефразування законодавчого визначення адміністративного правопорушення (ст. 

9 КУпАП [157]) з конкретизацією сфери (лісове господарство), дозволяє визначити 

правопорушення у сфері лісового господарства як протиправну, винну (умисну, 

необережну) поведінку, яка посягає на лісовий фонд, права суб’єктів у сфері 

лісового господарства, встановлений порядок управління, охорони та захисту лісів, 

за яку передбачено адміністративну відповідальність. 

Майже у кожній науковій праці, присвяченій питанням охорони та захисту 

лісового фонду, управлінню лісовим фондом, контролю та захисту у відповідній 

сфері, у тому чи іншому аспекті висвітлюються питання, пов’язані з 

адміністративною відповідальністю. Тому, не зупиняючись детально на 

законодавчому їх врегулюванні, узагальнимо основні його положення та пропозиції 

науковців щодо недоліків нормативного врегулювання та шляхів їх вирішення. 
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Аналіз пов’язаних зі сферою лісового господарства правопорушень, які 

закріплені у КУпАП, дозволяє дійти висновку про необхідність врахування таких 

аспектів: 1) об’єкт правопорушення; 2) суб’єкти правопорушення; 3) санкція за 

правопорушення; 4) стабільність норми; 5) статистичні показники; 6) недоліки у 

нормативному формулюванні. Узагальнення ж полягають у такому: 

1. Об’єктом адміністративних правопорушень у сфері лісового господарства є 

різні сфери суспільних відносин, які стосуються: реалізації права державної 

власності при лісокористуванні (ст. 49 КУпАП), порядку використання земель 

лісового фонду (ст. 63), використання лісосічного фонду (ст. 64), охорони природи, 

НПС в цілому (ст.ст. 65, 65-1), встановленого порядку відновлення лісів (ст. 66), 

забезпечення порядку лісокористування (ст. 67), охорони та захисту лісових ділянок 

(ст. 71), охорони та захисту лісів (ст.ст. 72, 73, 74) та тваринного світу лісу (ст. 76), 

порядку лісокористування, забезпечення контролю за діяльністю лісокористувачів 

та облік лісових ресурсів (ст. 75), встановлений порядок управління, пов'язаний з 

виконанням службових обов’язків посадовими особами, відповідальними за 

дотримання правил, нормативів і стандартів щодо пожежної безпеки в лісах (ст. 77) 

тощо [368, с. 143, с. 178‒179, с. 181‒184, с. 189‒195, с. 305]. 

2. Суб’єктами правопорушень у сфері лісового господарства можуть бути як 

громадяни, так і посадові особи (ст.ст. 49, 53 (в частині знищення або пошкодження 

захисних лісонасаджень), ст.ст. 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, ч. 

2 ст. 109). Лише поодинокі статті в якості суб’єкта відповідальності називають або 

лише громадян, або лише посадових осіб (напр., суб’єктами відповідальності за ч. 1 

ст. 68 є лише посадові особи тих організацій, які є постійними лісокористувачами і 

здійснюють лісове господарство; суб’єктами відповідальності за ст. 71 КУпАП є 

особи, які включені у приймальну комісію, у випадку прийняття об’єктів, які 

можуть вплинути на стан та відновлення лісів [368, с. 190]). У цьому контексті 

відповідні правопорушення за критерієм «суб’єкт проступку» [369, с. 27] є або 

особистими (коли мова йде про правопорушника-громадянина), або службовими 

(коли мова йде про порушника-посадову особу). Але об’єднує всі склади 

адміністративних правопорушень те, що скоєні вони можуть бути лише фізичними 
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особами. У наукових джерелах щодо суб’єктів адміністративних правопорушень 

дискусійними є питання щодо: а) ознак посадових осіб («прив’язування» визначення 

цього поняття до зайняття посад у державній установі або підприємстві 

(І.І. Євтихієв); додання до цього певного функціонально-правового змісту 

(С.С. Студенікін, Ц.А. Ямпольська); обґрунтування недоцільності обмеження кола 

таких осіб лише тими, які мають право видання адміністративних актів 

(В.М. Горшеньов, І.М. Пахомов, Ю.О. Петров); обґрунтування включення до їх 

повноважень управління людськими та матеріальними ресурсами [370, с. 78] тощо); 

б) доцільності чи недоцільності об’єднання в одній частині статті конструкції 

об’єктивної сторони для громадян та посадових осіб одночасно, адже причиною 

діяння, про яке йдеться у складі певного адміністративного правопорушення, доволі 

часто є не самі дії, а невиконання, неналежне виконання своїх обов’язків, що і 

призвело до негативних наслідків [362, с. 201]. Із статусом суб’єкта пов’язується й 

ступінь суспільної небезпеки адміністративного правопорушення (правопорушення, 

суб’єктами вчинення яких є посадові особи, мають вищу ступінь суспільної 

небезпеки [139, с. 244]). 

3. Всі проаналізовані нами [371, с. 85-89] склади адміністративних 

правопорушень передбачають лише один різновид санкції ‒ адміністративний 

штраф, розмір якого наразі визначено у неоподатковуваному мінімумі доходів 

громадян (далі – НМДГ). Д.М. Лук’янець звертає увагу й на той факт, що коли 

суб’єктами певних адміністративних проступків є і громадяни, і посадові особи, 

розмір стягнення для останніх завжди вищий [93, с. 454]. 

4. Більшість норм, якими встановлюється адміністративна відповідальність, є 

доволі стабільними у сенсі незмінюваності на протязі десятиріч (ст.ст. 49, 63, 64, 66, 

67, 69, 70, 74, 75, 76 останній раз змінювались у 1997 р.) або певного проміжку часу 

(напр. ст. 53 останній раз змінювалась у 2008 р.). Така незмінюваність норм, з 

одного боку, може свідчити про їх стабільність, а, з іншого ‒ про неврахування 

об’єктивних змін у суспільних відносинах щодо потреб охорони лісового фонду за 

допомогою норм адміністративного права [27]. Лише нещодавно було змінено в 

частині значного підвищення розмірів штрафів як для громадян, так і для посадових 
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осіб декілька статей КУпАП, серед яких: а) ст. 65 КУпАП (незаконна порубка, 

пошкодження та знищення лісових культур і молодняка), яка до цього змінювалась 

лише у 1997 р. (для громадян штраф збільшено в 3 рази, для посадових осіб ‒ більш 

ніж в 10 разів; за повторювані дії протягом року ‒ ще більший розмір); б) ст. 65-1 

(знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових 

насаджень), яка до цього останній раз змінювалась у 1997 р. (для громадян штраф 

збільшено в 3 рази, для посадових осіб ‒ в 5 разів); в) ст. 71 (введення в 

експлуатацію виробничих об’єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу 

на ліси), яка до внесення змін у 2017 р. попередньо змінювалась лише у 1997 р.), а 

розмір штрафів для посадових осіб збільшено у 5 разів ); г) ст. 72 (пошкодження 

лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, 

шкідливими викидами, відходами і покидьками), яка до цього останній раз 

змінювалась у 2011 р. Розмір штрафу для громадян збільшено у 3 рази, для 

посадових осіб ‒ в 5 разів. З підвищенням розміру штрафу пов’язані також останні 

зміни і у ст. 73 КУпАП, які відбулися на початку 2017 р. (Закон № 1829-VIII від 

07.02.2017 р.) та у ст. 77 КУпАП (Закон №1829-VIII від 07.02.2017 р.). Зміна лише 

однієї статті пов’язана не лише із збільшенням розміру штрафу, але й із 

запровадженням нових норм, за порушення яких встановлена адміністративна 

відповідальність. Так, у ст. 68 КУпАП останні зміни (Закон України від 23.05.2017 

р. № 2063) пов’язані з ратифікацією Україною Рамкової конвенції щодо Карпат. 

5. Статистичні показники щодо правопорушень у сфері лісового господарства 

доволі різні. Так, у 2012 р. до відповідальності за ст. 49 КУпАП не притягнуто 

жодної особи, у 2013 р. – розглянуто лише 4 справи [372, с. 18]. За даними 

державної служби статистики у 2014-2017 рр. жодна особа до відповідальності не 

притягалась (принаймні, ці статті взагалі пропущені, хоча дані про порушення права 

державної власності на води та надра відображені [373; 374; 375; 376]). Статистика 

застосування ст. 63 КУпАП більш динамічна: у 2012 р. було розглянута 251 справа, 

у 2013 р. – 366 [372, с. 21], у 2014 р. накладено 369 адміністративних стягнень [373], 

у 2015 р. ‒ 374 [374], у 2016 р. ‒ 286 [375], у 2017 р. ‒ 173 [376]. Ще більш 

динамічною є статистика застосування ст. 64 КУпАП: у 2012 р. до адміністративної 
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відповідальності притягнуто 2765 осіб, у 2013 р. – 3099 [372, с. 22], у 2014 р. 

накладено 1992 адміністративних стягнень [373], у 2015 р. ‒ 1363 [374], у 2016 р. ‒ 

2364 [375], у 2017 р. ‒ 1734 [376]. У 2014 р. накладено 3672 адміністративних 

стягнень за правопорушення, передбачене ст. 65 КУпАП [373], у 2015 ‒ 4054 [374], у 

2016 р. ‒ 4450 [375], у 2017 р. ‒ 4349 [376]. Лише в Чернівецькій області з початку 

2018 працівниками державної лісової охорони притягнено 27 порушників лісового 

та мисливського законодавства за цією статтею та складено адміністративні 

протоколи на суму 2 тис. 920 грн. [377]. У Львівській області працівниками 

державної лісової охорони встановлено 172 лісопорушники [378]. У 2014 за ст. 65-1 

накладено 185 адміністративних стягнень [373], у 2015 р. ‒ 251 [374], у 2016 р. ‒ 282 

[375], у 2017 р. ‒ 339 [376]. Щодо даних стосовно застосування ст. 66 КУпАП, вони 

такі: у 2014 р. накладено 369 адміністративних стягнень [373]; у 2015 р. ‒ 374 [374], 

у 2016 р. ‒ 286 [375], у 2017 р. ‒ 173 [376]. За ст. 67 КУпАП у 2012 р. до 

адміністративної відповідальності притягнуто 869 осіб, у 2013 р. – 1071 [372, с. 22], 

у 2014 р. накладено 603 адміністративних стягнень [373], у 2015 р. ‒ 458 [374], у 

2016 р. ‒ 595 [375], у 2017 р. ‒ 500 [376]. 

Статистичні дані про кількість притягнутих до адміністративної 

відповідальності за скоєння правопорушень, передбачених ст.ст. 68, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 76, 77, 77-1 КУпАП такі: ст. 68: у 2012 р. розглянуто 303 справи, у 2013 р. 

притягнено до адміністративної відповідальності 251 особа; у 2014 р. накладено 178 

адміністративних стягнень [373], у 2015 р. ‒ 93 [374], у 2016 р. ‒ 231 [375], у 2017 р. 

‒ 154 [376]; ст. 69: у 2012 р. розглянуто всього 3 справи, у 2013 р. притягнено до 

відповідальності 4 особи. У 2014-2017 рр. жодна особа до відповідальності не 

притягалась (див. дані [373; 374; 375; 376; 379]); ст. 70: у 2012 р. розглянуто 300 

справ, у 2013 р. притягнено до відповідальності 206 осіб [372, с. 37], у 2014 р. 

накладено 142 адміністративних стягнень [373], у 2015 р. ‒ 195 [374], у 2016 р. ‒ 404 

[375], у 2017 р. ‒ 201 [376]; ст. 71 та 72: нульова статистика щодо 2014-2017 рр. [373; 

375; 376], лише у 2015 р. щодо ст. 72 зафіксовано 1 випадок [374]; ст. 73: у 2014 р. за 

цією статтею накладено 1184 адміністративних стягнень [373], у 2015 р. ‒ 869 [374], 

у 2016 р. ‒ 897 [375], у 2017 р. ‒ 447 [376]; ст. 74: у 2002 р. розглянуто 27 справ, у 
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2013 р. – 36 [372, с. 42]; у 2014 р. накладено 11 адміністративних стягнень [373], у 

2015, 2017 рр. ‒ 0 [374; 376], у 2016 р. ‒ 2 [375]; ст. 75: у 2002 р. розглянуто 43 

справи, у 2013 р. – 17 [372, с. 42]; у 2014 р. накладено 8 адміністративних стягнень 

[373], у 2015 р. ‒ 11 [374], у 2016 р. ‒ 11 [375], у 2017 р. ‒ 3 [376]; ст. 76: у 2014 р. 

накладено 6 адміністративних стягнень [373], у 2015 р. ‒ 5 [374], у 2016 р. ‒ 3 [375], 

у 2017 р. ‒ 4 [376]; ст. 77: справи цієї категорії є найпоширенішими: за 2012 р. 

розглянуто 5583 справ, у 2013 р. – 5655 [372, с. 46], у 2014 р. накладено 3139 

адміністративних стягнень [373], у 2015 р. ‒ 3246 [374], у 2016 р. ‒ 2914 [375], у 

2017 р. ‒ 2240 [376];  ст. 77-1: у 2013 р. розглянуто 713 справ; у 2014 р. – 275 [372, с. 

46], у 2015 р. ‒ 496, у 2016 р. ‒ 580, у 2017 р. ‒ 567. 

6. Законодавчі формулювання статей КУпАП, якими встановлюється 

адміністративна відповідальність у сфері охорони та захисту лісового фонду, часто 

викликають нарікання вчених-адміністративістів та фахівців в інших галузях права. 

Наведемо узагальнення таких критичних зауважень та прокоментуємо їх. 

Серед зауважень до ст. 49 КУпАП: 1) атавізм поняття «право 

лісокористування»; 2) порушення конституційного принципу рівності всіх форм 

власності; 3) нереальність положень диспозиції норми щодо можливості укладення 

угод, спрямованих на порушення права державної власності на ліси; 4) складність її 

застосування, зважаючи на встановлені для притягнення до адміністративної 

відповідальності строки. Узагальнюючою пропозицією є виключення цього складу 

взагалі [372, с. 18-19]. Зважаючи на недієвість цієї статті, з пропозицією можна було 

б погодитись, але шанс її «реанімації» є, і пов'язаний він з «прибранням» 

прив’язування лише до державної форми власності на ліси. 

Недоліками нормативного врегулювання ст. 63 КУпАП є: 1) непогодженість 

положень щодо отримання дозволів на використання ділянок земель 

лісогосподарського призначення для розкорчовування, спорудження будівель, 

переробки деревини, влаштування складів через відсутність права у посадовців 

лісового господарства видавати будь-які дозвільні документи щодо таких дій саме 

на земельних (але не лісових) ділянках; 2) перетинання диспозиції цієї статті із 

диспозиціями ст.ст. 53, 53-1, 53-4 КУпАП, відтак ‒ доцільність її скасування [372, с. 
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21]. Щодо цього зазначимо, що статистика притягнення до адміністративної 

відповідальності за цієї статтею існує, отже, йдеться не про дозволи на 

розкорчовування і т.п., а про правові підстави використання ділянок. Більш того, ця 

статистика є «живою», адже спостерігається то зростання (2012-2015 рр.), то 

зниження (2015-2017 рр.) випадків притягнення до відповідальності за цією статтею. 

Це свідчить про дієвість статті і пропозиція щодо її вилучення видається дещо 

поспішною. Що ж стосується її поглинання іншими статтями, слід зважати, що ця 

норма є спеціальною, отже, доцільність її існування є. 

В якості недоліків нормативного врегулювання ст. 64 КУпАП вказують: 1) 

відсутність нормативної дефініції «лісосічний фонд» та нормативно врегульованого 

порядку його використання; 2) атавізм поняття «лісове користування»; 3) 

доцільність присвячення відповідної статті відповідальності за порушення правил 

рубок; 4) не передбачення чинним ЛК України такого дозвільного документу, як 

ордер, відтак – необхідність виключення його з переліку; доцільність об’єднання ст. 

64 та ст. 67 КУпАП через перетинання їх диспозицій; 5) недоцільність встановлення 

відповідальності за порушення вимог законодавства щодо вивезення деревини, адже 

мова може йти лише про порушення строків вивезення; 6) дублювання функцій 

екологічних інспекторів та представників лісогосподарських підприємств; 

неефективність адміністративної відповідальності, що пов’язана з притягненням до 

неї «самих себе»; 7) часткова невідповідність суб’єкта відповідальності; 

невідповідність документів, які мають видаватись на заготівлю живиці (не 

лісорубний, а лісовий квиток) [372, с. 22-24]. Вказані недоліки наразі не усунені, 

відтак, законодавство потребує подальшого вдосконалення. 

Стаття 65 є найбільш витребуваною у практичній діяльності, про що свідчать 

наведені вищі статистичні дані. Саме через поширеність незаконної рубки, 

пошкодження та знищення дерев ця норма наприкінці 2018 р. була змінена (зміни 

набули чинності з 01.01.2019 р.) в частині як розширення кола дій, за які 

встановлена відповідальність, так і підвищення розмірів штрафів для громадян 

щонайменше у 3 рази, а для посадовців ‒ від 6 до 10 разів. Законодавцем було 

враховане одне із зауважень, які висловлювались науковцями, а саме щодо 
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однаковості предмету правопорушення (ліс) у ст.ст. 65 та 65-1 КУпАП, адже 

полезахисні лісові смуги у редакції ЛК України 2006 р. віднесені до лісів [372, с. 29-

31], натомість питання вирішене дещо інакше, аніж пропонувалось науковцями 

(об’єднання цих статей),  адже Законом України від 10.07.2018 р. № 2498-VIII у ч. 1 

ст. 5 ЛК України буди внесені зміни, які набули чинності 01.01.2019 р., відповідно 

до яких землі, на яких розташовані полезахисні лісові смуги, не належать до земель 

лісогосподарського призначення [380]. Натомість не всі зауваження науковців 

законодавцем було враховано, зокрема не враховано: 1) доцільність розмежування 

відповідних дій щодо живих лісових культур та щодо сухостою із зниженими 

санкціями стосовно останніх [73]; 2) невдале віднесення окремих видів лісової 

рослинності як штучного, так і природного походження до складових частин лісу 

(саджанці та сіянці у лісових розсадниках та на плантаціях в їх природному стані є 

товарно-матеріальними цінностями, власниками яких є конкретні суб’єкти 

господарювання, тому вони не є природними ресурсами); 3) неврахування цінності 

особливо захисних лісових ділянок, адже відповідальність за незаконну рубку на 

них не має підвищеного характеру; необхідність дорівняти відповідні незаконні дії 

до дій щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду; необхідність 

удосконалення понятійного апарату (визначення понять «незаконні самовільні 

рубки», «незаконно добута деревина», «незаконні лісогосподарські рубки»); 4) 

необхідність додання до об’єктивної сторони цього складу також і викопування 

дерев (протиправне вилучення, через яке лісу як екосистемі завдається матеріальна 

та екологічна шкода); доцільність встановлення відповідальності за самовільне 

привласнення вітровальних та буреломних дерев, адже поширеними є випадки, коли 

задля уникнення відповідальності за незаконну рубку, затримані особи 

стверджують, що вони не вирубували, а знайшли дерева, привласнивши їх [372, с. 

29-31]. Слід підтримані наведені вище пропозиції та зазначити про необхідність 

подальшого вдосконалення законодавства в цій частині.  

Задля вдосконалення змісту ст. 66 КУпАП, пропонується розгляд лісового 

підросту, молодняка природного походження і самосівів на площах для 

лісовідновлення як спільного предмету правопорушення, обґрунтовуючи таку 
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позицію тим, що штучне їх розмежування як об’єктів посягання ускладнює 

правильне застосування закону, спричиняє плутанину та помилки при класифікації 

протиправних дій [372, с. 30-31]. Вказану думку слід підтримати зважаючи хоча б на 

те, що розмір штрафів за аналогічні дії щодо молодняка, сіянців, саджанців 

нещодавно було підвищено у рази, тоді як цієї статті зміни не торкнулися, а 

встановлений у ній розмір штрафу є незначним. 

Недоліками нормативної конструкції ст. 68 КУпАП є: 1) відсутність 

нормативної дефініції «використання ресурсів спілої деревини»; 2) відсутність у 

лісовому законодавстві загалом виразу «поліпшення стану і природного складу 

лісів» та відповідних інструкцій та правил щодо цього; доцільність встановлення 

відповідальності про порушення правил поліпшення якісного складу лісів, які 

врегульовані Постановою КМУ від 12.05.2007 р. №724; 3) доцільність виділення дій, 

пов’язаних із порушенням строків заліснення зрубів та згарищ, в окремий склад 

адміністративних правопорушень через їх підвищену суспільну небезпеку (із 

закріпленням підвищених розмірів штрафів) [372, с. 35]. Про необхідність 

посилення контролю за рубками зазначається державними службовцями всіх рівнів 

доволі давно, натомість зміни відбуваються повільно, і у наведену Постанову №724 

останні зміни вносились більше двох років тому. Підтримуємо і доцільність 

виокремлення нових складів адміністративних правопорушень, що дозволить 

зробити охорону лісового фонду більш дієвим. 

Є й пропозиції вилучення окремих правопорушень, прикладом яких є ст. 69 

КУпАП, що пов’язують із незначною суспільною небезпекою відповідних діянь 

[372, с. 37], ми ж підтримуємо її через недієвість цієї норми, про що свідчать 

статистичні показники. 

В якості недоліків законодавчого врегулювання ст.ст. 71, 72 КУпАП називають 

складність доведення цих правопорушень (а саме наявності причинного зв’язку між 

діями та результатом) у межах процедури збирання доказів, що пов’язане з 

необхідністю володіння спеціальними знаннями, потребою експертних висновків 

(ст. 71), непогодженістю строків можливості притягнення до адміністративної 

відповідальності та прояву результату правопорушення (ст. 72) [372, с. 40]. 
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Натомість вказане свідчить лише про необхідність подальшої роботи із підвищення 

таких спеціальних знань. Надання ж експертних висновків у цивілізованій і 

некорумпованій державі має лише сприяти об’єктивності при вирішенні питання 

про притягнення до відповідальності. Стосовно строків, на наш погляд, доцільним є 

їх збільшення. Позитивними слід визнати зміни, які відбулися у законодавчому 

врегулюванні ст. 71 КУпАП в частині підвищення розмірів штрафів від 3 до 5 разів. 

Хоча, зважаючи на статистичні дані, доволі дивним виглядає підвищення санкцій 

«непрацюючої» норми, що пов’язують із конкуренцією її з іншими статтями 

КУпАП, зокрема ст. 53 (ті ж самі дії але щодо земель загалом, тобто можуть 

включати і лісові), ст. 91-1 (теж більш загальна) [372, с. 40]. Подібні зауваження 

висловлюються і щодо ст. 72 КУпАП, пов’язуючи її недієвість із конкуренцією зі ст. 

52 КУпАП (ті ж самі дії, але щодо земель загалом, які включають лісові) [372, с. 40]. 

В якості зауважень до змісту ст. 73 КУпАП зазначається на неврегульованість 

питань засмічення нелісових земель (уникнення відповідальності особами, які 

засмічують біля лісів) [372, с. 40], з чим погоджуємось, пропонуючи доповнити 

диспозицію цієї статті «та прилеглими до лісу у кілометровій зоні територій». 

Недоліками формулювання ст. 74 КУпАП є: 1) відсутність чіткого переліку 

об’єктів лісової інфраструктури та встановлення відповідальності лише за знищення 

та пошкодження незначної частини з таких об’єктів; 2) обмеження прав посадовців 

лісового господарства щодо можливості притягнення до адміністративної 

відповідальності; 3) відсутність відповідальності за знищення та пошкодження 

об’єктів благоустрою (інформаційних стендів, лісових шлагбаумів, навісів від дощу 

тощо), лісових меблів, рекреаційних пунктів, які встановлюються постійними 

лісокористувачами та часто є об’єктами вандалізму та хуліганства через 

віддаленість їх розташування [372, с. 42-43]. Щодо останнього є сумніви, що навіть 

за умови закріплення відповідного адміністративного правопорушення стаття «буде 

працювати», адже через цю ж саму віддаленість навряд чи буде можливим 

встановлення осіб-правопорушників, матиме місце лише фіксація самих їх фактів. 

Недоліком ст. 75 є відсутність дефініції «відмежувальні знаки» [372, с. 43]. 
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Серед недоліків ст. 77: 1) бланкетний характер норми, яка відсилає до 

підзаконного акту – наказу вже неіснуючого відомства (Наказ Держкомлісгоспу 

України від 27.12.2004 р. №278), а, відтак, доцільність детального опису в окремій 

частині ст. 77 найбільш поширених протиправних дій громадян у сфері правил 

пожежної безпеки; 2) встановлення відповідальності: а) за запуск громадянами 

некерованих повітряних куль, які піднімають у повітря відкритий вогонь; б) за 

користування піротехнічними виробами на землях лісогосподарського призначення; 

3) відсутність чітких критеріїв визначення розміру та обсягу шкоди, завданої лісу 

внаслідок необережного поводження з вогнем чи порушення правил пожежної 

безпеки, а, відтак, залишення на розсуд правозастосовувачів визначення 

«максимального рівня» суспільної небезпечності правопорушення [372, с. 46-47]. 

Всі наведені зауваження є цілком обґрунтованими, і в цій частині законодавство 

безсумнівно слід вдосконалити. 

Крім перелічених та охарактеризованих вище складів адміністративних 

правопорушень, які прямо або опосередковано пов’язані з лісовим господарством, 

слід також враховувати, що у КУпАП закріплено окремі склади правопорушень, 

пов’язані: 1) зі спеціальним місцем їх вчинення (території природно-заповідного 

фонду, напр.: ч. 2 ст. 77-1, ч. 2 ст. 88-1, ст. 91 КУАП); 2) із правопорушеннями щодо 

полювання (ст.ст. 85, 85-1 КУпАП); 3) з тваринним світом (ст.ст. 50, 80, 88-1, 90 

КУпАП); 3) з перевищенням нормативів використання природних ресурсів (ст. 91-2 

КУпАП); 4) з невиконанням законних розпоряджень та приписів відповідних 

посадових осіб уповноважених органів (ст. 188-5 КУпАП) [371, с. 85]. Крім цього, 

окремі склади закріплені не у КУпАП, а в інших законодавчих актах. 

У наукових джерелах висловлювались також пропозиції щодо доповнення 

КУпАП новими нормами, які б встановлювали адміністративну відповідальність за: 

1) незаконний продаж, перевезення або закупівлю лісових матеріалів [73] (наразі ст. 

65 КУпАП у новій редакції частково враховує таку пропозицію); 2) порушення 

правил відведення і таксації лісосік [372, с. 27]; 3) ненадання, приховування або 

перекручування інформації, необхідної для ведення обліку лісів [30, с. 14]), але 

законодавцем більшість пропозицій поки не підтримано, попри їх доцільність. 
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Декілька слів слід сказати про класифікації відповідних правопорушень. Так, 

Л.В. Мендик пропонує класифікувати лісові правопорушення за критеріями: 

«суб’єкт», «об’єкт посягання групи однорідних лісопорушень та конкретизація видів 

правової поведінки», «шкода, яка була заподіяна», «порядок посягання», «інститут 

права» [29, с. 13]. М.В. Красновою пропонується виокремлювати шість груп 

адміністративних правопорушень, але при цьому лише дві мають критерії виділення 

(порушення права державної власності; правил використання лісових ресурсів [3, с. 

399-400]). Виходячи з поширених класифікацій адміністративних проступків, 

більшість складів адміністративних правопорушень за критерієм «родовий об’єкт 

посягання» [381, с. 44-45] стосуються сфери охорони природи, використання 

природних ресурсів, охорони пам’яток історії та культури; за критерієм «форма 

вини» [381, с. 45-46] можливі обидві її форми (умисел, необережність); за критерієм 

«об’єктивна сторона складу адміністративного проступку» [381, с. 47] є як 

матеріальні, так і формальні склади; за критерієм «ступінь суспільної небезпеки» є 

адміністративними проступками із середнім її ступенем [381, с. 47-49]. У наукових 

джерелах є також класифікації правопорушень: 1) передбачених у ст. 105 ЛК 

України з виокремленням трьох груп: а) ті, що посягають на екологічну безпеку, 

внаслідок чого може бути заподіяна шкода лісам; б) ті, безпосереднім об’єктом яких 

є охорона, використання та відтворення лісів; в) ті, що посягають на охорону і 

використання інших природних ресурсів, які тісно пов’язані з лісами, внаслідок чого 

може бути завдана шкода останнім [114, с. 14]; 2) складів адміністративних 

правопорушень, з розподілом на такі групи: а) порушення в сфері охорони лісових 

земель; б) порушення в сфері використання лісових земель; в) порушення при 

здійсненні спеціального використання лісових ресурсів; г) порушення законодавства 

із відведення і таксації лісосік; ґ) незаконна рубка та пошкодження лісу; д) 

порушення правил відтворення лісів; е) порушення в сфері використання 

другорядних лісових матеріалів та побічних лісових користувань; є) порушення в 

сфері охорони лісів від забруднень, засмічень, іншого шкідливого впливу; ж) 

порушення в сфері збереження лісової інфраструктури, майна постійних 

лісокористувачів та власників лісів; з) порушення в сфері пожежної безпеки в лісах; 
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и) порушення щодо охорони фауни лісів; і) невиконання законних вимог посадових 

осіб органів лісового господарства [372, с. 2]. Враховуючи усі наведені та інші 

класифікації, можна запропонувати ще один критерій ‒ «галузева належність норм, 

якими закріплені правопорушення», з виокремленням у його межах таких груп: 1) 

норми кодифікованих актів (ЛК, КУпАП, КК України); 2) норми некодифікованих 

законодавчих актів (напр., Закону України «Про природно-заповідний фонд»). 

Оскільки абсолютна більшість складів адміністративних правопорушень у 

сфері охорони та захисту лісового фонду передбачають в якості санкції 

адміністративний штраф (вирізняється з цієї групи за своїми санкціями ст. 85 

КУпАП, адже за правопорушення, пов’язані з полюванням, передбачена можливість 

застосування попередження, штрафу, позбавлення спеціального (полювання) права, 

конфіскація знарядь вчинення та незаконно добутих у результаті правопорушення 

об’єктів [157]), а ст. 24 КУпАП закріплює дванадцять загальних видів 

адміністративних стягнень, виникає питання, чи дійсно адміністративний штраф є 

найефективнішим адміністративним стягненням. 

Як вже зазначалось, більшість із тих статей, якими встановлена адміністративна 

відповідальність у сфері лісового господарства у КУпАП, доволі довгий час не 

змінювались, а, враховуючи інфляційні процеси, які відбулися за цей час, 

зрозумілою стає потреба у підвищенні розмірів адміністративних штрафів. Про 

мізерність таких штрафів, що роблять стягнення за правопорушення у сфері 

лісового господарства недієвими [73], про необхідність підвищення їх розміру за 

повторні лісопорушення (із попереднім закріпленням повторності як кваліфікуючої 

ознаки) [114, с. 8], зазначається як у наукових джерелах, так і практиками (див., 

напр. [382]). 

Наразі мінімальний розмір штрафу для громадян, не рахуючи статей, які 

змінені з 01.01.2019 р. в частині підвищення розміру штрафів, складає від 1 (ст.ст. 

66, 67, 69, 70, 74, 75, 76 КУпАП) до 25 НМДГ (ст. 73 КУпАП); для посадових осіб ‒ 

від 3 (ст.ст. 66, 67, 69, 70, 74, 75, 76 КУпАП) до 50 НМДГ (ч. 1 ст. 68, ст. 73 

КУпАП). Максимальний розмір штрафу для громадян складає від 3 (ст.ст. 66, 67, 69, 

70, 74, 75, 76 КУпАП до 50 НМДГ (ст. 73, ч. 2 ст. 77 КУпАП); для посадових осіб ‒ 
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від 7 (ст.ст. 66, 67, 69, ч. 1 ст. 70, ст. 74, 75, 76 КУпАП) до 100 НМДГ (ч. 1 ст. 68, ст. 

73 КУпАП). Відповідно до п. 5 підрозділу 1 Розділу ХХ (Перехідні положення) з 

посиланням на пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розділу IV Податкового кодексу України 

[19], НМДГ для кваліфікації адміністративних правопорушень дорівнює 50 

відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (станом на 1 

січня відповідного року). Для підвищення ефективності адміністративного штрафу, 

виконання ним як санкції попереджувальної (превентивної) та каральної своїх 

функцій (більш детально про функції штрафу у монографії М.Я. Саввіна [383, с. 5-

16]), доцільним було б зробити таке «прив’язування» й для визначення розміру 

адміністративних штрафів, а не лише для визначення кваліфікації правопорушень. 

Наразі ж маємо доволі незначний розмір штрафів за адміністративні 

правопорушення у сфері охорони та захисту відносин, пов’язаних із лісовим 

фондом, і при цьому ця проблема є доволі давньою, адже в адміністративно-

правових джерелах зазначається на не надто значний штраф за адміністративні 

правопорушення і у радянські часи [109, с. 9]). Крім цього, враховуючи, що розмір 

мінімальної заробітної плати (далі – МЗП), на сьогодні вдвічі переважає НМДГ, 

доцільною є «прив’язка» саме до МЗП. 

Загалом спроби обґрунтувати доцільність використовувати при розрахунку 

розміру адміністративного штрафу розмір заробітної плати вже мали місце у 

наукових адміністративно-правових джерелах, але стосувались вони не мінімальної, 

а середньої заробітної плати [384, с. 10] з урахуванням регіону, де скоєне 

адміністративне правопорушення у сфері лісового господарства, і лише до випадків, 

коли мають місце формальні склади адміністративних правопорушень [73]. Але не 

всі пропозиції вчених-адміністративістів є доцільними, окремі з них є певною мірою 

сумнівними. Так, наприклад, дискусійною є пропозиція Н.В. Марфіної щодо 

надання можливості особи, яка виносить відповідну постанову, за своїм розсудом 

знижувати мінімальний розмір встановленого штрафу [73], тим паче, що, виходячи 

зі змісту її дисертаційної роботи та автореферату, вона дотримується позиції про 

необхідність збільшення закріплених розмірів штрафів. Дискусійною також є і 

пропозиція Л.В. Мендик щодо доцільності прийняття нового підзаконного акту 
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«Про порядок притягнення до відповідальності за порушення лісового 

законодавства» [29, с. 4]. Вказану функцію має виконувати єдиний кодифікований 

акт, в якому мають бути врегульовані усі процедурі питання. 

Щодо лісів наразі актуальною є ситуація з незаконними вирубками. У цьому 

аспекті як про позитив слід зазначити про врахування пропозицій науковців, які, 

починаючи ще з радянських часів, вказували на такий спосіб підвищення 

ефективності адміністративної відповідальності, як встановлення підвищених 

санкцій за повторне скоєння адміністративного правопорушення [385, с. 210; 386, с. 

44], та закріплення нарешті такої «повторювальності», що тягне підвищені санкції. 

Так ст. 65 у редакції 01.01.2019 р., на відміну від попередньої редакції, має другу 

частину із підвищеними розмірами штрафів. 

Слід зазначити, що санкції є лише одним із проявів впливу примусових методів 

адміністративного права. Припиняти недозволені дії можна й за допомогою інших 

засобів, наприклад, заборона діяльності як адміністративно-попереджувальний для 

подальших порушень захід. Про доцільність врахування досвіду зарубіжних країн 

щодо запровадження таких заходів, як обмеження, заборона або припинення 

діяльності, що має негативний вплив на ліс, вже зазначалось у наукових джерелах 

(див., напр. [73]). Подібні методи впливу на поведінку порушників законодавства у 

сфері охорони та захисту лісового фонду також можуть бути доволі дієвими. 

Дослідивши специфіку всіх загальних видів адміністративних стягнень, 

закріплених у ст. 24 КУпАП, можна дійти таких висновків: 1) попередження є 

меншим за суворістю засобом покарання, а, враховуючи, що і штраф наразі не 

завжди спрацьовує в частині превентивної своєї функції, зменшення стягнення не 

стане ефективним засобом вирішення проблеми зменшення кількості відповідних 

правопорушень. До того ж застосовується воно за вчинення адміністративних 

правопорушень: із незначним ступенем шкідливості і, як правило, при наявності 

обставин, що пом’якшують адміністративну відповідальність [387, с. 177]; до осіб, 

які вперше вчинили малозначні порушення і при цьому мають добрі характеристики 

[388, с. 32; 389, с. 17; 390,  с. 329]. Враховуючи, що попередження «розраховане на 

виховний ефект і не зачіпає ні майнових, ні інших прав порушника» [359, с. 99; 390, 
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с. 329], можна вести мову про найменший коефіцієнт впливу його на особу [364, с. 

85]. Наразі за скоєння адміністративних правопорушень у сфері лісового 

господарства попередження як санкція не передбачена, а, зважаючи на викладені 

вище міркування, його запровадження не доцільно; 2) окремі види стягнень 

(штрафні бали, гауптвахта) не можуть у силу своєї специфіки бути накладені за 

правопорушення у сфері лісового господарства; 3) доцільним було б закріплення 

можливості накладення більш суворих засобів покарання, але, зважаючи на 

положення КУпАП, у більшості випадків наразі це є неможливим, адже 

застосовувати такі стягнення, як оплатне вилучення знаряддя вчинення або 

безпосереднього об'єкта правопорушення; конфіскація знаряддя вчинення або 

безпосередній об'єкт правопорушення; позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю; громадські, виправні, суспільно корисні роботи та 

адміністративний арешт може лише суд. Отже, можливість притягнення до більш 

суворого різновиду адміністративних стягнень пов’язана з необхідністю внесення 

змін у КУпАП в частині суб’єкта накладення стягнень (тобто передання розгляду 

відповідних складів адміністративних правопорушень до підвідомчості судів (слід 

зазначити, що у доктринальних джерелах існують інші підходи до доцільності чи 

недоцільності саме судового порядку розгляду відповідних справ, адже 

«позасудовий порядок накладення адміністративних санкцій робить цей вид 

відповідальності оперативним методом впливу на правопорушників» [385, с. 208]. 

Крім цього, у сучасних адміністративно-правових джерелах висловлюється думка 

про доцільність передання права на розгляд справ про адміністративні 

правопорушення у галузі охорони природи, використання природних ресурсів до 

підвідомчості органів внутрішніх справ [302, с. 192]). Слід зазначити і на такі 

пропозиції науковців, як запровадження абсолютно нових видів адміністративно-

правових санкцій, наприклад – відвідування правопорушником обов'язкових лекцій, 

пов’язаних із профілактикою цих правопорушень [75, с. 10]. 

Через те, що накладення штрафу є можливим як на фізичних, включаючи 

посадових, так і на юридичних осіб, його вважають універсальною формою 

адміністративного стягнення. Натомість адміністративний штраф за 
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правопорушення у сфері охорони та захисту лісового фонду наразі здебільшого не 

виконує свою превентивну функцію, адже не є занадто обтяжуючим покаранням за 

відповідні правопорушення. Попри той факт, що штраф є більш «репресивною» 

порівняно із попередженням санкцією, його ефективність значно знижується через 

незначну тривалість, разову дію його впливу на правопорушника [364, с. 88]. 

Щоправда ознака «разова дія стягнення» адміністративного штрафу, про яку 

зазначається в адміністративно-правових джерелах [359, с. 101; 389, с. 5; 390, с. 

331], є оціночним поняттям, адже, як вірно зазначив М.Я. Саввін, будь-яке правове 

покарання має певні часові межі впливу на свідомість правопорушника [383, с. 5]. 

Також слід вказати і на такий недолік формулювання складів адміністративних 

правопорушень, як не завжди чітке визначення суб’єктів правопорушень. Так, у ч. 1 

ст. 68 КУпАП йдеться про посадових осіб, у ч. 2 цієї статті не вказується ані те, що 

суб’єктами є громадяни, ані те, що суб’єктами є посадові особи. Такі формулювання 

надають підстави для сумнівів: чи враховувати зміст ч. 1 цієї статті і поширювати 

«посадові особи» і на другу частину цієї статті; чи вважати такими суб’єктами будь-

яких можливих суб’єктів правопорушень, тобто і фізичних (у т.ч. посадових), і 

юридичних осіб. Вбачається, що вірним є другий варіант, адже самі дії, перелічені у 

цій нормі, свідчать, що їх можуть здійснювати різні суб’єкти, натомість подібних 

формулювань слід уникати, а вказані недоліки виправляти та не допускати їх у 

подальшій нормотворчій діяльності [371, с 88]. Наостанок слід погодитись із 

думкою про доцільність якнайповніше використовувати весь інструментарій 

адміністративних стягнень [114, с. 17], та запропонувати як альтернативу штрафу 

застосування громадських робіт стосовно громадян-правопорушників. 

Отже, у сфері охорони та захисту лісового фонду мають місце дві групи 

адміністративних правовідносин: регулюючі та правоохоронні (адміністративно-

деліктні). Більшість тих ознак, які притаманні адміністративно-правовим 

відносинам, мають свій прояв у вказаній сфері, зокрема: 1) їх виникнення у сфері 

владно-організаційної діяльності; 2) їх виникнення у зв’язку з діяльністю органів 

публічної адміністрації; 3) наявність обов’язкового суб’єкта – органу публічної 

адміністрації, характерною ознакою якого є його владна діяльність; 4) пов’язаність 
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їх виникнення з ініціативою будь-якої із сторін без обов’язкової згоди на це іншої 

сторони; 5) їх розгляд у позасудовому порядку, хоча і не виключення можливості 

розгляду і в судовому порядку; 6) відповідальність сторони перед державою в особі 

її органів у разі порушення вимог адміністративно-правових норм. Регулюючі 

норми адміністративного права майже повністю забезпечують правове оформлення 

відносин у сфері лісового господарства, охоронні ж норми адміністративного права 

домінують над охоронними нормами інших галузей. Регулюючі правовідносини у 

сфері охорони та захисту лісового фонду, здебільшого пов’язані з покладенням на 

власників лісів та лісокористувачів обов’язків з охорони та захисту лісів, 

правоохоронні ж пов’язані з діяльністю конкретних суб’єктів наділених відповідною 

компетенцією щодо контролю (нагляду) за використанням та відтворенням лісів, 

додержанням вимог про охорону та захист лісів, інших аспектів відносин у сфері 

лісового господарства; щодо притягнення до адміністративної відповідальності; 

щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, 

наділених відповідними повноваженнями у сфері охорони та захисту лісового 

фонду, з особливим різновидом судочинства (адміністративне) тощо. 

В адміністративно-деліктній складовій законодавства щодо охорони та захисту 

лісового фонду наразі накопичилась значна кількість недоліків нормативного 

регулювання, що пов’язано: з відсутністю значної кількості нормативних дефініцій 

(«право лісокористування», «лісосічний фонд», «незаконні самовільні рубки», 

«незаконно добута деревина», «незаконні лісогосподарські рубки», «відмежувальні 

знаки» тощо); порушенням принципу рівності всіх форм власності на ліси (охорона 

лише державної форми власності на ліси та землі державного лісового фонду, ст.ст. 

49, 63 КУпАП); дублюванням та конкуренцією схожих складів (ст.ст. 63, 53, 53-1, 

53-4 КУпАП; ст.ст. 64, 67 КУпАП; ст. 65, 65-1 КУпАП; ст.ст. 71, 53, 91-1 КУпАП; 

ст.ст. 72, 52 КУпАП); наявністю практично «непрацюючих» норм (ст.ст. 49, 69, 71, 

72, 75, 76 КУпАП); неможливістю притягнення до адміністративної 

відповідальності за окремі склади правопорушень через замалі строки, які 

встановлені для цього (ст.ст. 49, 72 КУпАП); з недосконалою системою 

розподілення повноважень з розгляду справ, пов’язаних із охороною та захистом 
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лісів тощо. У законодавстві існує й інший недолік – наявність норм про 

відповідальність як у ЛК України, так і в інших кодифікованих актах, що 

закріплюють особливості відповідного різновиду відповідальності (КУпАП, КК 

України). Доцільною є побудова Глави ЛК України у бланкетний спосіб, але з 

чіткими посиланнями на конкретні статті відповідних актів, а не як це має місце у 

ст. 105 ЛК, де перелічуються можливі порушення лісового законодавства, а їх 

перелік сформульовано у «відкритий» спосіб («законом може бути встановлено 

відповідальність і за інші порушення …» [7]). 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Охорона та захист лісового фонду є значною частиною суспільних відносин у 

сфері лісового господарства, які упорядковуються за допомогою системи 

специфічних правових засобів, які у теорії права та у доктрині адміністративного 

права позначають як механізм правового регулювання. Механізм адміністративно-

правового регулювання лісового фонду є базовою категорією щодо механізму 

державного управління цим фондом. У складі механізмів охорони та захисту 

лісового фонду виокремлюються всі елементи структури механізму правового 

регулювання (норми права, НПА, юридичні факти, правові відносини, 

правореалізаційні і у т.ч. правозастосовчі акти [217, с. 283]), через які механізми 

адміністративно-правової охорони та захисту лісового фонду впливають на 

механізм адміністративно-правового регулювання лісових відносин загалом. 

Тенденцією сьогодення є перегляд поглядів на систему адміністративного права, 

щодо якого підтримуємо ідею про розгляд його структури як поєднання Загального 

та Особливого адміністративного права з виокремленням у складі останнього 

публічного адміністрування у сфері лісових відносин. 

У відносинах з адміністративно-правової охорони та захисту лісового фонду 

задіяні як регулюючі, так і охоронні; як матеріальні, так і процесуальні 

адміністративно-правові норми, а їх особливостями є: 1) система суб’єктів їх 
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видання та застосування, реалізації в інших формах; 2) їх структура, яка доволі рідко 

має триелементний склад; 3) пов’язаність із компетенцією відповідних органів, а 

також із процедурним аспектом при їх реалізації; прояв значної частини відносин у 

формі надання/отримання адміністративних послуг. Охоронні норми щодо сфери 

охорони та захисту відносин, пов’язаних із лісовим фондом, є складовими двох 

кодифікованих формалізованих джерел адміністративного права ‒ КУпАП та КАС. 

У співвідношенні «матеріальні/процесуальні» норми переважають останні 

(процедурна їх частина), а значним їх недоліком є несистематизованість, що 

пов’язане з відсутністю єдиного кодифікованого акту, в якому б були зібрані 

відповідні норми. Доцільним є прийняття кодифікованого, а не звичайного закону. 

Специфіка нормативного врегулювання відносин у сфері лісового господарства 

пов’язана і з належністю відповідних норм до різних «блоків» суспільних відносин: 

деліктна складова, дозвільні процедури, адміністративні послуги, компетенція щодо 

контролю та нагляду тощо. Деліктна складова адміністративного права, яка 

представлена КУпАП, не відповідає реаліям сьогодення як в частині виокремлення 

складів, адже значна частина з них «не спрацьовує», так і в частині обраної санкції, 

її розміру. Норми КАС України застосовуються у випадку порушення прав, а 

певним недоліком цього кодифікованого акту є його спрямованість здебільшого на 

захист прав громадян, у меншій мірі ‒ на захист прав та інтересів юридичних осіб, і 

досить рідко ‒ на захист інтересів самих суб’єктів владних повноважень. Наявність 

значного спектру суб’єктів владних повноважень, до компетенції яких віднесено ті 

чи інші аспекти охорони та захисту лісового фонду,  обумовлює значний обсяг 

регулюючих норм, які включають не лише спеціальні, пов’язані із компетенцією 

відповідного суб’єкта у сфері охорони та захисту лісового фонду, але і загальні, що 

регулюють статус відповідного ЦОВВ загалом, питання його взаємодії з 

громадянами. Наразі поки що повністю не вирішено проблему дублювання функцій. 

Специфікою прояву адміністративно-правових норм у сфері охорони та захисту 

лісового фонду є: 1) їх численність; 2) багатоманітність різновидів (регулюючі, 

охоронні); 3) різноплановий зміст (матеріальні, процесуальні, і у т.ч. процедурні); 

суперечливість змісту окремих норм; 4) відсутність системності у розташуванні, 
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розпорошеність по НПА різної юридичної сили.  

Важливе значення мають й інші (крім деліктних) примусові у цілому 

адміністративно-правові норми, що спрямовані на охорону та захист лісового 

фонду. Це ж стосується і правовідносин, адже в арсеналі адміністративного права 

наявні такі інструменти, як можливість зупинення діяльності, вилучення предметів 

її здійснення, об’єктів посягань; попередження про усунення наслідків та причин 

тощо (щоправда, слід погодитись і зауваженнями вчених-юристів щодо необхідності 

вдосконалення законодавства стосовно чіткого визначення підстав, способів 

обмежень, тимчасових заборон (зупинення) або припинення здійснення певної 

діяльності [391, с. 15]). Важливим фактором є наявність спеціалізованих структур, 

напр. екологічних інспекцій, функції яких спрямовуються не лише на покарання за 

правопорушення, але й їх попередження, превенцію. Таким чином, спостерігаємо 

підтвердження виокремлення традиційної системи адміністративно-примусових 

заходів забезпечення екологічної безпеки (із охороною та захистом лісів як її 

складової): адміністративно-попереджувальні заходи, засоби адміністративного 

припинення та адміністративна відповідальність [392, с. 12]. 

Вдосконалення адміністративно-деліктних правових норм може відбуватись як 

за рахунок змінення підходів до вже існуючих санкцій (шляхом підвищення розмірів 

штрафів), так і за рахунок запровадження інших стягнень, які є альтернативою 

штрафу (напр., громадських робіт для громадян-правопорушників). Слід підтримати 

новітній підхід до розуміння предмету адміністративного права, запропонований 

Р.С. Мельником, зокрема щодо виключення з нього відносин, пов’язаних зі 

здійсненням адміністративного судочинства та судовою процедурою притягнення 

до адміністративної відповідальності (предмет адміністративного процесуального 

права) [81, с. 159, с. 167], з переведенням найбільш небезпечних адміністративних 

правопорушень, рішення щодо яких приймає суд, у групу кримінальних проступків, 

з подальшим віднесенням таких суспільних відносин до предмета кримінального 

права та кримінального процесу відповідно [81, с. 167].  
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РОЗДІЛ 3 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ Й ЗАХИСТУ ЛІСОВОГО 

ФОНДУ 

 

 

3.1. Міжнародне співробітництво як складова частина діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації щодо охорони та захисту лісового фонду 

 

Як вірно зазначив В.П. Печуляк, сучасний стан лісового господарства України 

має суттєві відмінності від відповідного стану в європейських країнах (за рівнем 

лісистості; обсягом частки лісового фонду з обмеженим режимом використання; 

підходом до закріплення лісів за тими чи іншими власниками; знаходженням 

значної частки лісового фонду у зоні радіоактивного забруднення; наявністю 

значної кількості лісових ділянок, не наданих у користування, що спричиняє значні 

втрати лісового фонду від різного роду негативних факторів; незадовільним 

врегулюванням стану полезахисних лісових смуг; відставанням стосовно 

матеріальної бази у сфері науки та освіти з питань лісового господарства тощо) [101, 

с. 28-29]. А, враховуючи глобальність проблем охорони НПС, вагомою складовою 

якого є лісовий фонд, зрозумілою стає роль міжнародного співробітництва у цій 

сфері, яке дозволяє враховувати досвід окремих країн, спільний міжнародний 

досвід, зробити висновки задля уникнення власних помилок, розповсюджувати 

власний позитивний досвід тощо. У наукових джерелах згадується про окрему 

сферу людських відносин ‒ міжнародне лісове («інтерлісове») право, яке, серед 

іншого, регулює й співробітництво у сфері охорони лісів [393]. 

Наразі Україною укладено ряд як двосторонніх, так і багатосторонніх угод з 

іншими країнами щодо співробітництва у галузі лісового господарства, 

здійснюється активне співробітництво в інших формах. Така активність 

пов’язується з узятими міжнародними зобов’язаннями відносно охорони НПС, 

раціонального використання природних ресурсів, що випливають із положень 
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міжнародних конвенцій та двосторонніх угод [302, с. 147], завдяки яким можливим 

стає визначення основних напрямів розвитку національного законодавства з 

подальшою розробкою загальнодержавних і регіональних програм [394, с. 12]. 

Наразі маємо вже певні прояви впливу ‒ прийняття таких НПА, як: «Основні 

напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля, використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» [395]; Концепція Стратегії 

національної екологічної політики України на період до 2020 року [396]; Концепція 

реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони НПС [397] 

тощо. У цих документах зазначається про низький рівень реалізації Україною 

екологічної політики, про наявність фактично зруйнованої системи державного 

контролю у сфері НПС, про недосконалість такого контролю, про низький 

кваліфікаційний рівень державних інспекторів, про відсутність системи 

відповідальності суб’єктів господарювання, про недостатність забезпечення 

повноцінного доступу громадян до інформації (у т.ч. пов’язаною із охороною та 

захистом лісового фонду), про недосконалий порядок державного моніторингу 

стану об’єктів НПС (у т.ч. лісів) тощо [397], отже, окреслено низку проблем, у 

вирішенні яких значну роль мають відігравати регулюючі та правоохоронні норми 

адміністративного права. 

Перелічені вище та інші проблемні аспекти в переважній своїй частині 

відтворюють положення значної кількості міжнародних документів: Бернської 

конвенції, Директиви ЄС щодо середовищ існування та діяльності Економічної 

комісії ООН щодо Європи по відношенню видів, які знаходяться під загрозою 

зникнення, резолюції 4-ої Гельсінської конференції Міністрів щодо захисту лісів в 

Європі (1993 р.), Конвенції про охорону біологічного різноманіття, Лісових 

принципів Конференції ООН з питань довкілля, резолюції конференції Міністрів 

щодо охорони лісів в Європі, резолюції Європейського парламенту про європейські 

ліси та чимало інших. Так, відповідно до положень Європейської ландшафтної 

конвенції [398], ратифікованої Законом України від 07.09.2005 р. № 2831-IV, 

розвиток лісового господарства є одним з факторів, які прискорюють зміну 

ландшафтів, адже, як зазначається у Всеєвропейської стратегії РЄ щодо збереження 
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біологічного та ландшафтного різноманіття [399], орієнтація лісового господарства 

на досягнення короткотермінових економічних вигод призвела до виснаження 

лісового біорізномаїття, що супроводжується  низьким рівнем розуміння проблем 

довкілля громадськістю. Вказане також окреслює напрями подальшого 

вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері охорони та захисту лісового 

фонду. 

В аспекті двостороннього міжнародного співробітництва важливим є 

врахування історії налагодження відповідних стосунків. У цьому сенсі, насамперед, 

слід згадати про укладені ще за радянських часів меморандуми про співробітництво 

в галузі лісового господарства з Італією (1989 р.) та Францією (1989 р.), які, як 

документи у міжнародних відносинах, є різновидом дипломатичного листування з 

викладом поглядів уряду з якогось питання [8, с. 418]; з докладним аргументованим 

викладом фактичної та юридичної сторін певного питання; з  викладом та 

обґрунтуванням позиції держави [38, с. 615]. 

Серед міжнародних документів радянських часів слід згадати й Угоди, які в 

міжнародному праві характеризують як його джерела, як акти, укладені від імені та 

за дорученням уряду та які, як правило, не підлягають ратифікації. Так, у радянські 

часи було укладено угоди про співробітництво в галузі охорони НПС із США (1972 

р.), з урядами Французької Республіки (1975 р.), ФРН (1988 р.), Чехословацької 

Республіки (1989 р.), Королівства Швеція (1989 р.), Угорської Республіки (1989 р.), 

Канади (1989 р.), Румунії (1991 р.), Японії (1991 р.). У змісті більшості з цих угод 

окремо щодо лісу положення рідко визначались, натомість приклади таких угод все 

ж таки є, зокрема, у ст. 2 Угоди з Урядом ФРН йшлося про співробітництво у сфері 

охорони лісів [400], а у ч. 2 ст. 2 Угоди з Урядом Швеції ‒ про співробітництво у 

дослідженнях наслідків діяльності у лісовому господарстві для НПС [401]. 

З моменту проголошення Україною незалежності, практика укладення 

меморандумів, двосторонніх та багатосторонніх угод продовжилась. Так, у 1992 р. 

було укладено Угоду про взаємодію в галузі екології та охорони НПС країн СНД; 

Угоду між урядами України і США про співробітництво в галузі охорони НПС; 

Угоду про співробітництво в галузі охорони НПС між Польщею та Україною. 



148 
 

Окремі положення цих угод є дещо неконкретними, зокрема закріплення 

зобов’язання сторін сприяти встановленню і розвитку прямих зв'язків та 

безпосередніх контактів між заінтересованими організаціями країн без 

конкретизації, яким чином здійснюватиметься таке сприяння. З останньою країною 

– Польщею, триває доволі активне співробітництво, у т.ч. шляхом обміну 

делегаціями. Так, у червні 2016 р. задля вивчення досвіду збалансованого 

лісоуправління, реформування інституційної структури відбувся візит представників 

Держлісагентства України до державної лісової компанії Польщі [402]. Серед інших 

аспектів позитивного досвіду цієї країни з погляду доцільності його запозичення, є 

створення єдиної мисливської служби для опікування мисливським фондом (у 

структурі Держлісагентства) [403]. 

У серпні 1992 р. була укладена Угода про співробітництво з Урядом Угорської 

Республіки (ст. 2 – спільне дослідження стану лісів [404]). 1992 рік був важливим 

для України й як рік початку співпраці з секцією по лісоматеріалах та лісовому 

господарству Європейської Економічної комісії (далі – ЄЕК) ООН/ФАО щодо 

оцінки стану лісових ресурсів, технологій, управління й кооперації [405]. 

У 1993 р. між урядами України та Грузії було підписано Меморандум про 

співробітництво в галузі охорони НПС; укладена Угода про співробітництво в галузі 

охорони НПС між урядами України та ФРН. 1993 рік став важливим для України як 

рік початку участі у роботі Міністерської конференції із захисту лісів Європи (з 

2010 р. ‒ «Ліси Європи» [405]). 

У 1994 р. було укладено низьку двосторонніх угод про співробітництво в галузі 

охорони НПС: між урядами України та Польщі; між Міністерством охорони НПС 

України та Міністерством навколишнього середовища Данії; між Міністерством 

охорони НПС України та Міністерством НПС Словацької республіки; між урядами 

України і Білорусі (ст. 2 ‒ співробітництво щодо відтворення лісосировинних 

ресурсів і охорони лісового фонду). 

У 1995 р. між урядами України та РФ була укладена Угода про співробітництво 

в галузі охорони НПС (ст. 2 ‒ співробітництво щодо збереження, відтворення і 

розширення лісового фонду). 
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Чимало двосторонніх угод та меморандумів було укладено й у 1996 р.: між 

Міністерством охорони НПС та ядерної безпеки України та Міністерством 

навколишнього середовища Фінляндської Республіки;  між Міністерством охорони 

НПС та ядерної безпеки України та Федеральним Міністерством навколишнього 

середовища Австрійської Республіки (меморандуми про порозуміння щодо 

співробітництва в галузі охорони природи); між Державним комітетом України по 

гідрометеорології і Федеральною Службою Росії по гідрометеорології та 

моніторингу навколишнього середовища (Угода про співробітництво в галузі 

гідрометеорології та моніторингу НПС). 

Щодо багатосторонніх угод слід згадати про укладену у межах СНД у 1998 р. 

Угоду про співробітництво в галузі лісопромислового комплексу та лісового 

господарства з такими країнами, як Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, 

Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан. Україна входила до міжурядової Ради по 

лісопромисловому комплексу та лісовому господарству СНД, яка була створена 

відповідно до ст. 6 цієї Угоди, з правом дорадчого голосу; її представники брали 

участь у роботі засідань Ради як спостерігачі [406]. 

З 2000 р. Держлісагентство України бере активну участь у роботі Форуму ООН 

з лісів, де, зокрема,  напрацьовуються спільні підходи до збереження та сталого 

розвитку всіх типів лісів, досягаються довгострокові політичні домовленості щодо 

лісів [405]. Форум, створений резолюцією 2000/35 від 18.10.2000 р., є допоміжним 

органом Економічної та Соціальної Ради ООН, а одним з його завдань є, зміцнення 

довгострокової політичної співпраці, створення сприятливих умов для здійснення на 

національному та глобальному рівнях узгоджених міжнародним співтовариством 

дій щодо лісів [407]. На жаль, економічний стан України поки що не дозволяє 

самостійно вирішити наявні проблеми у сфері лісового господарства, саме тому 

важливим є створення за наполяганням представника України прецеденту щодо 

можливості отримання фінансової підтримки збалансованому лісоуправлінню 

країнам з перехідною економікою [407]. Важливість Форуму як інструменту 

міжнародного співробітництва демонструють документи, які розробляються ним, 

серед яких ‒ Стратегічний план ООН щодо лісів на 2017-2030 рр. та чотирирічна 
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програма роботи на 2017-2020 рр., які є рамковими і у процесі розробки яких 

Держлісагентство України брало активну участь. 

Співробітництво у формі укладення двосторонніх домовленостей у 2003 р. 

здійснювалось між Міністерством екології та природних ресурсів України та 

Міністерством навколишнього середовища та водних ресурсів Республіки Болгарія 

(Угода про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища та 

раціонального використання природних ресурсів, у п. 14 ст. III якої йшлося про 

співробітництво у сфері охорони та захисту лісів, раціонального використання і 

відтворення лісових екосистем); між КМУ та Урядом Туреччини (Угода про 

співробітництво в галузі охорони НПС, у ст. 2 якої йшлося про співробітництво 

щодо управління лісовими ресурсами). 

Щодо багатосторонніх угод слід згадати Рамкову конвенцію про охорону та 

сталий розвиток Карпат від 22.05.2003 р., яка була ратифікована Україною Законом 

України від 07.04.2004 р. № 1672-IV, учасниками якої є Польща, Румунія, Сербія та 

Чорногорія, Словаччина, Угорщина та Чехії, положення якої запроваджуються у 

життя через відповідні Протоколи. Так, експерти Держлісагентства України та 

вітчизняні науковці у сфері гірського лісівництва у складі робочої групи зі сталого 

сільського і лісового господарства брали активну участь у розробці Протоколу про 

стале управління лісами [408] (був підписаний у Словаччині на ІІІ Конференції 

сторін цієї конвенції (2011 р.), ратифікований Законом від 16.10.2012 р. №5432-VI). 

Двостороннє співробітництво у формі укладення угод здійснювалось і у 2004 р. 

Так, між Україною та Швейцарією було підписано Угоду про технічне 

співробітництво в рамках Швейцарсько-Українського проекту розвитку лісового 

господарства в Закарпатті «FOR-ZA», яка стала продовженням укладеної ще у 1997 

р. рамкової Угоди між урядами цих країн про технічне та фінансове співробітництво 

(ратифіковано Законом від 14.05.1999 р.) У Проекті йшлося про технічне, 

оперативне, фінансове, кадрове та адміністративне управління, що включає, у т.ч., і 

обмін фахівцями, інформацією щодо внесених у національне законодавство змін, які 

можуть вплинути на виконання Угоди [409]. Відмінним від інших міжнародних 

документів у цій Угоді є акцентування на питаннях унеможливлення корупції, адже, 
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саме у розробці, запровадженні чи прикриванні корупційних схем доволі часто 

звинувачують вітчизняних посадовців, повноваження яких пов’язані з питаннями 

управління, надання дозволів, здійснення контролю у сфері лісового господарства. 

У 2004 р. було укладено Угоду про співробітництво в галузі охорони НПС між 

відповідними міністерствами України та Монголії, у ст. 2 якої йшлося про 

співробітництво щодо відтворення лісів. 

З 2005 р. Україна стала членом Комітету лісового господарства ФАО, а 

Держлісагентство – представником країни у цьому комітеті [405]. Комітет є 

міжурядовим органом ЄЕК ООН, серед завдань якого – обговорення нагальних 

питань розвитку лісової галузі у країнах Європейського регіону [410]. Задля 

посилення роботи в лісовому господарстві Європейського регіону була створена 

секція по лісовому господарству та лісоматеріалам ЄЕК ООН/ФАО як спільний 

секретаріат Комітету по лісу та лісовій галузі ЄЕК ООН та Європейської лісової 

комісії ФАО [410]. Співробітництво України з іншими державами у цьому форматі 

має прояв: 1) в активній участі Держлісагентства України у процесі перегляду 

Інтегрованого плану робіт цієї секції на 2018-2021 рр.; 2) у проведені спільних 

заходів (напр., у 2016 р. – національний діалог «Санітарні рубки в Україні – стан та 

перспективи» за участю представників Польщі, Білорусі) [410]). Також Україна бере 

участь у засіданнях комітету продовольчої та сільськогосподарської організації 

ООН з лісового господарства, які відбуваються кожні два роки, на засіданнях яких 

керівники лісових відомств різних країн світу обговорюють проблеми лісового 

господарства [411]. Зважаючи на необхідність врахування у роботі комітету 

регіональних особливостей розвитку лісового господарства, у ФАО створено 

Європейська лісогосподарська комісія, на засіданні якої у 2015 р. представника 

Держлісагентства України було обрано до складу бюро EFC [411]. 

Україна стала першою з країн Tacis, яка з літа 2006 р. почала активно 

впроваджувати інструмент TAIEX, що забезпечує надання короткострокової 

технічної допомоги з питань наближення національного законодавства до норм і 

стандартів ЄС [412]. Держлісагентство України (на той час – Державний комітет 

лісового господарства) включився у процес використання TAIEX на виконання 
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доручення КМУ від 08.02.2008 р. №7972/0/1-08, що відбувалось у декілька етапів, 

загальна тривалість яких склала близька семи років (більш детально – [412]). 29.01.‒

02.02.2018 р. на запит Мінагрополітики України в Україні відбулася друга експертна 

місія ЄС, результати якої були відображені у відповідному звіті [413], щоправда з 

більшістю його положень Держлісагентство України не погодилось, надавши 

відповідь у своїх зауваженнях [414]. Вказане свідчить про наявність налагодженої 

співпраці через пошук можливих шляхів вирішення наявних проблем. 

У 2006 р. була укладена Угода між Урядами України та Азербайджанської 

Республіки про співробітництво в галузі охорони НПС (ст. 3 ‒ співробітництво у 

сфері управління лісами). 

21.11.2008 р. між Міністерством охорони НПС України та Шведською агенцією 

охорони довкілля було підписано Меморандум про співробітництво у галузі 

охорони НПС. Слід зазначити на значну ґрунтовність та обсяг цього міжнародного 

документу, в якому визначено спільні пріоритетні напрямки розвитку (ст. 2) та 

різноманітні форми співробітництва, серед яких: 1) освітній рівень (інституційний 

розвиток і навчання посадовців в органах України з питань НПС); 2) інформаційний 

рівень (обмін науковою, технічною, іншими формами інформації про стан НПС, про 

впровадження національного природоохоронного законодавства, відповідних 

регіональних та міжнародних угод; обмін досвідом); 3) організаційний рівень 

(розвиток методів та інструментів управління природоохоронною діяльністю; обмін 

візитами експертів; спільна організація семінарів, робочих нарад та зустрічей за 

участю урядових радників, науковців, експертів, інспекторів тощо) [415]. 

03.11.2010 р. була укладена Угода про співробітництво в галузі охорони НПС з 

Республікою Македонія. 

Важливим з точки зору як двостороннього, так і багатостороннього 

співробітництва, став для України 2013 рік. Так, 18.06.2013 р. було укладено Угоду 

про співробітництво в галузі лісового господарства з Республікою Білорусь, 

позитивним в якій слід визнати чіткий, натомість відкритий перелік форм 

співробітництва (ст. 3), а серед недоліків вказати на використання: 1) «бланкетних» 

конструкцій без деталізації та конкретики (напр., ст. 5); 2) неконкретних 
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конструкцій, без закріплення механізму здійснення відповідних дій та заходів 

(напр., ст. 4) [416]. 

Розпорядженням КМУ від 09.10.2013 р. № 823-р було схвалено проект Угоди 

про співробітництво з Урядом Турецької Республіки в галузі лісового господарства, 

а Постановою КМУ від 23.07.2014 р. № 290 затверджено цю угоду [402]. Наразі 

співробітництво з цією країною здійснюється шляхом участі спеціалістів 

Держлісагентства України у тренінгах (напр., у 2016 р. в Анталії); стажування 

українських фахівців (напр., 2017 р.) [402]; візитів (напр., представників 

Міністерства лісового та водного господарства Турецької Республіки у 2016 р.) 

[402]; досягнення певних домовленостей (напр., про поставки обладнання для 

лабораторій, допомоги Туреччини у навчанні українських спеціалістів [403]; 

надання Україні пожежної техніки, спеціалістів навчань з пожежогасіння; допомоги 

комп’ютерними програмами та апаратурою для спостереження за лісовими 

масивами [417]) тощо. 

2015 р. позначився для України як рік налагодження Україною співробітництва 

з Латвією та співголовуванням представника Держлісагентства України у 

Європейській лісовій комісії ФАО (більш детально – [402]). 

Згадуючи про 2016 р., слід вказати про співробітництво між Україною та 

Австрією, адже 20.10.2016 р. у ході візиту делегації Мінагрополітики України до 

Австрії було підписано Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між 

Мінагрополітики України та Федеральним міністерством сільського, лісового, 

водного господарства та екології Австрійської Республіки [402], у межах якого 

передбачалась можливість залучення коштів для проведення актуального обліку 

лісів на території України (останній проводився ще у 1996 р.). 2016 р. позначився 

для України очоленням представницею Держлісагентства України разом із 

представником лісової адміністрації Франції робочої групи із перегляду формату 

Міністерської конференції із захисту лісів Європи. Наприкінці 2016 р. укладено 

Угоду про співпрацю у галузі охорони НПС між Мінприроди України та 

Міністерством НПС Литовської Республіки, а у 2017 р. ‒ відповідна угода з 
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Міністерством охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку 

Латвійської Республіки. 

Слід згадати і про співробітництво з такими країнами, як Словенія (напр., 

ознайомлення делегації Держлісагентства України з практикою ведення лісового 

господарства та роботою сучасного обладнання для лісозаготівельних робіт у 2013 

та 2016 рр. [402]); Німеччиною (обмін досвідом щодо удосконалення ведення 

лісового господарства; реалізація спільних проектів; підвищення кваліфікації (більш 

детально – [402]); Болгарією (проведення учбових поїздок з метою обміну досвідом 

з питань реформування та удосконалення лісового господарства [402]). 

Також слід вказати і на такий аспект, як залучення коштів іноземних донорів. 

Так, напр., наразі реалізуємо систему електронного обліку, коли підприємство, яке 

веде електронний облік деревини, вдосконалює цю справу за норвезькі кошти 

(грант) [418]. 

Україна час від часу стикається з проблемами у лісовій галузі, з якими раніше 

не так часто мала справу (напр., усихання лісів), а тому зростає роль міжнародного 

досвіду у вирішенні таких проблем. Одним з напрямів такого міжнародного 

співробітництва є залучення міжнародних експертів, зокрема через проведення 

міжнародних конференцій [419], які є майданчиком прийняття багатьох важливих 

рішень щодо подальшого розвитку лісової галузі (напр., проголошення на 

міжнародній конференції ООН (2002 р.) концепції сталого розвитку лісового 

господарства та прийняття низки актів [420]). 

Доцільним у контексті перейняття міжнародного досвіду слід визнати: а) 

активне залучення наукової спільноти до вирішення проблем у галузі лісового 

господарства (позитивним є досвід Білорусі у вирішенні цього питання); б) 

запровадження моделі розмежування адміністративних та господарських функцій 

між відповідними суб’єктами у сфері лісового господарства (позитивний досвід 

Латвії, Польщі, Туреччини [421], Білорусі [114, с. 8]), що полягатиме у тому, що 

Держлісагентство України має займатись «політикою» лісового господарства, а 

контролювати господарську діяльність лісгоспів має спеціально створене 

об’єднання, на чолі з наглядовою радою [421]. Метою концепції розмежування 
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ведення лісового господарства (як господарської діяльності) та управління лісами є 

вдосконалення механізму охорони, збереження, відтворення лісів [114, с. 11]. 

Серед останніх досягнень у сфері міжнародного співробітництва слід вказати 

на схвалення на засіданні КМУ 23.01.2019 р. проекту Закону України «Про 

приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу», що, у разі 

позитивного вирішення цього питання ВРУ, сприятиме «мобілізації науково-

дослідного потенціалу та ефективного об'єднання наявних ресурсів багатьох 

європейських країн у галузі лісових наукових досліджень та передових методів і 

технологій лісоуправління» [422]. 

Отже, Україною наразі здійснюється активне міжнародне співробітництво у 

сфері охорони та захисту лісового фонду. Найчастіше таке співробітництво 

оформлюється за допомогою укладення двосторонніх та многосторонніх 

меморандумів та угод (у т.ч. Конвенцій). Можна виокремити, щонайменше, два 

різновиди меморандумів та угод про співробітництво: а) зміст яких є більш 

узагальненим (угоди про співробітництво в галузі охорони НПС, лише в деяких з 

яких окремо згадується про ліси); б) зміст яких безпосередньо присвячений 

співробітництву в галузі лісового господарства. Аналіз змісту наведених вище 

меморандумів та двосторонніх (многосторонніх) угод, дозволяє: 1) виокремити такі 

рівні співробітництва, як: освітній, інформаційний, організаційний тощо; 2) дійти 

висновку, що, як правило, такі міжнародні документи укладаються на конкретний 

строк і більшість з них передбачає можливість подальшої пролонгації (лише 

незначний відсоток таких документів не обмежують свою дію певним конкретним 

строком, натомість передбачає доволі тривалий строк його дії після письмового 

попередження про подальшу денонсацію); 3) стверджувати про переважання 

меморандумів та угод більш узагальненого змісту (щодо співпраці у сфері охорони 

та захисту у галузі НПС загалом; кількість меморандумів, двосторонніх та 

багатосторонніх угод безпосередньо щодо лісів незначна); 4) виокремити недоліки, 

які поки що мають місце в окремих меморандумах, двосторонніх та багатосторонніх 

угодах, і які слід враховувати при укладанні перспективних (у сенсі – ті, що 

укладатимуться у майбутньому) міжнародних документів. Такими недоліками є: 



156 
 

наявність неконкретних положень, бланкетних норм, що певною мірою робить такі 

угоди не зручними у використанні та певною мірою декларативними; 5) виявити 

позитивні аспекти окремих двосторонніх угод щодо деталізації певних аспектів 

співробітництва (як правило, викладення їх у вигляді додатків до угоди). Іншими 

(крім укладення двосторонніх та багатосторонніх угод) формами міжнародного 

співробітництва є: а) співпраця з секцією по лісоматеріалах та лісовому 

господарству ЄЕК ООН/ФАО щодо оцінки стану лісових ресурсів, технологій, 

управління й кооперації; б) участь у роботі постійно діючого процесу («Ліси 

Європи»); в) участь у роботі Форуму ООН; г) членство в окремих інституціях; ґ) 

участь у роботі груп експертів ЄЕК ООН/ФАО; д) членство УкрНДІЛГИ та 

УкрНДІгірлісу у неурядовій, неприбутковій міжнародній мережі дослідників з 

лісової тематики IUFRO; е) участь у глобальній оцінці лісових ресурсів, яке є 

моніторингом стану лісів у світі. 

Перспективними напрямками подальшого міжнародного співробітництва у 

сфері охорони й захисту лісового фонду є: 1) підписання меморандумів як певних 

програмних (щодо майбутніх напрямів співробітництва) міжнародних документів; 

2) укладення цільових (щодо лісового фонду) двосторонніх та багатосторонніх угод, 

щодо яких слід врахувати такі зауваження: а) необхідність підвищення 

конкретизації їх положень; б) максимальне уникнення бланкетних та відсилкових 

конструкцій; в) максимальне уникнення неконкретних конструкцій, без закріплення 

механізму здійснення відповідних дій та заходів тощо [423, с. 143]; 3) підтримка та 

допомога у налагодженні ефективної міжнародної співпраці не лише на 

загальнодержавному рівні, але і за участю та ініціативою місцевих ланок лісового 

господарства (позитивний досвід щодо налагодження такої співпраці між 

Львівським ОУЛМГ та лісівниками Латвійської Республіки [424]). Важливою є й 

допомога міжнародних донорів у питаннях розробки нових державних стандартів, 

які б відповідали європейським [417], при цьому враховувати слід всі можливі групи 

таких стандартів, зокрема, такі, виокремленні у наукових джерелах, як стандарти 

щодо збереження та невиснажливого використання, та у сфері захисту об’єктів 

дикої флори та фауни, природних середовищ їх існування [425, с. 7]. 
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3.2. Актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання в галузі 

охорони й захисту лісового фонду і практики його реалізації та шляхи їх 

вирішення 

 

Акцентуючи увагу на вдосконаленні законодавства, насамперед слід вказати 

про зміст цього поняття, що включає низку ознак, серед яких: правотворчість як 

одна з форм реалізації зовнішньої та внутрішньої екологічної функції держави; 

специфічна діяльність органів держави щодо зміни вітчизняних правових норм 

задля фактичної реалізації взятих Україною міжнародних зобов’язань; процес 

встановлення відповідності вітчизняних норм нормам міжнародного права та права 

ЄС. У зв’язку з цим слід погодитись із О.А. Шомпол, що вдосконалення 

вітчизняного законодавства є необхідним і обов’язковим елементом механізму 

правового забезпечення екологічної безпеки в цілому, як на національному, так і на 

міжнародному рівнях [426, с. 5-6], тоді як стан відповідних міжнародних 

зобов’язань України знаходиться ще на етапі базових «рамкових нормативних 

актів», більшість з яких прийняті із значним запізненням, що зумовлює подальше 

відставання розвитку цього сектору [192, с. 16]. 

Узагальнення наявних у сфері лісового господарства проблем дозволяє 

виокремити основні напрямами вдосконалення сфери адміністративно-правової 

охорони та захисту лісового фонду, які можна згрупувати у три основні блоки: 

нормативний, інституційний, інформаційний. 

Нормативний аспект. У цьому блоці слід виокремити: 1) вдосконалення 

дефінітивної складової законодавства у сфері охорони та захисту лісового фонду; 2) 

вдосконалення «засадничої» складової (нормативне закріплення відповідних норм-

принципів); 3) вдосконалення регулюючих щодо сфери охорони та захисту лісового 

фонду адміністративно-правових норм; 4) вдосконалення охоронних 

адміністративно-правових норм; 5) вдосконалення процесуальних (процедурних) 

адміністративно-правових норм у цій сфері. Враховуючи, що вдосконалення може 
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полягати як у запровадженні зовсім нових (тих, що ще не закріплені) норм, так і у 

зміні чи скасуванні вже наявних норм, напрями можна пов’язувати і з різновидами 

відповідних НПА, виокремлюючи норми кодифікованих актів, зокрема ЛК України 

та КУпАП; норми простих законів, напр. Законів України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про державно-приватне партнерство»; 

норми підзаконних НПА тощо. 

Необхідність вдосконалення дефінітивної складової законодавства у сфері 

охорони та захисту лісового фонду пов’язана або з відсутністю певних дефініцій, 

необхідність закріплення яких є якщо не нагальною, то, принаймні, доречною, або з 

недосконалістю наявних дефініцій. Щодо першого аспекту слід вказати на 

відсутність у ЛК таких термінів, як: «лісосічний фонд», «оптимальна лісистість», 

«державний лісовий фонд»; «місцевий лісовий фонд», «приватний лісовий фонд»; 

«охорона лісового фонду», «захист лісового фонду», «право лісокористування», 

«незаконні самовільні рубки», «незаконно добута деревина», «незаконні 

лісогосподарські рубки», «використання ресурсів спілої деревини», «відмежувальні 

знаки» тощо. Щодо другого аспекту у наукових джерелах вказується на наявність 

таких недоліків у вже наявних законодавчо закріплених дефініціях: а) недоцільність 

обмеження поняття «лісовий фонд» певним мінімальним розміром (не менше 0,1 га, 

ч. 1 ст. 4 ЛК України). Як зазначає О.М. Шуміло, сучасний зміст цього терміну, 

враховуючи досвід таких країн, як Велика Британія, набагато ширший від того, який 

закріплює національне законодавство, адже включає будь-яку значну за площею 

земельну ділянку, вкриту насадженням дерев. Попри той факт, що Регламент 

Європейського парламенту та РЄ не заперечує пріоритет національного 

законодавства у визначенні поняття «ліс», слід зважати на прагнення уніфікації 

понять та положення проекту COST E43 (2007 р.) у межах якого було 

запропоновано загальні для країн ЄС дефініції базових лісових понять. Щоправда у 

запропонованому у ньому визначенні поняття ліс наявна прив’язка до певного 

мінімального розміру відповідної земельної ділянки [1, с. 134]; б) відірваність 

вітчизняного поняття «ліс» від категорії «земельна ділянка» [1, с. 134]. Ліси 

знаходяться у природному нерозривному зв’язку із землею; ліс не може бути 



159 
 

використаний без одночасної експлуатації відповідних ділянок земельної поверхні 

[116, с. 4]. Л.І. Шаповал додає до цього, що, земля є базисом, на якому проростає 

лісова рослинність, без неї ліс втрачає свої природні властивості, і з чим 

пов’язується не закріпленість у вітчизняному законодавстві можливості надання у 

власність чи користування лісу як природного комплексу, це можливо лише із 

наданням земельної лісової ділянки, що свідчить про невідкремлюваність лісу та 

землі [190, с. 135]; в) недостатність (незавершеність) вітчизняного поняття «ліс» 

(необхідність для більш чіткого його розуміння звертатись до норми, в якій 

визначено, що є і що не є лісовим фондом) [1, с. 135]; г) нормативне визначення 

«ліс» передбачає розміщення лісів на землях будь-якого призначення та будь-якої 

форми власності, включаючи землі поселень і землі сільськогосподарського 

призначення [1, с. 135; 28]; ґ) доцільність заміни у законодавчій дефініції «ліс» 

категорії «ґрунт» словом «земля» [32, с. 146]; необхідність зазначення походження 

природного комплексу [32, с. 146]. Ці та інші зауваження вчених-юристів 

заслуговують на увагу, принаймні можуть бути предметом подальших дискусії, до 

якої ми приєднуємось у частині пропозиції власних авторських дефініцій. 

Необхідність вдосконалення «засадничої» складової (нормативного закріплення 

відповідних норм-принципів) пов’язана з тенденцією підвищення ролі таких норм, 

яка спостерігається останні десятиріччя, і яка є позитивною та такою, що сприяє 

захисту суб’єктивних прав. Як вірно зазначає Р.О. Максимович, норми-принципи є 

одним з різновидів конституційних гарантій забезпечення соціально-економічних 

прав [136, с. 11]. Ідея нормативного закріплення відповідних принципів активно 

обговорюється вченими-юристами (напр., пропозиція Л.В. Мендик [29, с. 4] щодо 

закріплення у ЛК України спеціальних принципів юридичної відповідальності за 

лісові правопорушення), і такі наукові пропозиції слід враховувати, адже наукова 

складова має бути основою подальшого нормативного врегулювання, базисом його 

вдосконалення. Як зазначає М.О. Розумний, на початковому етапі розвитку лісового 

законодавства саме завдяки доктринальним напрацюванням у ньому з’явились 

перші дефінітивні норми та норми-принципи [427, с. 332]. 
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Щодо вдосконалення регулюючих адміністративно-правових норм у сфері 

охорони та захисту лісового фонду слід вказати, насамперед, про вдосконалення 

тих норм, якими регулюються відносини у сфері лісового господарства взагалі, як у 

кодифікованих актах, так і у спеціальних законах. Незалежно від того, якої позиції 

дотримується той чи інший науковець щодо місця лісового права у системі 

вітчизняного права, його норми «є сукупністю норм регулюючого характеру, 

покликаних забезпечити якнайповнішу охорону та захист лісів» [42, с. 262]. 

Проблемних питань у сері охорони та захисту лісового фонду чимало, і більшість з 

них пов’язана саме з недостатнім або недосконалим регулюванням. Так, у наукових 

джерелах вказується на доцільність внесення змін у норми ЛК України, зокрема: 1) 

доповнення суб’єктного складу осіб, які зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну 

лісу внаслідок порушення лісового законодавства (ст. 107) такими суб’єктами, як 

державні органи влади та управління і ОМС [29, с. 13]; 2) усунення невдалих 

застосувань певних понять, зокрема, недоцільність «оперування» у тексті ЛК 

України поняттям «громадянин», адже лісами можуть користуватись також іноземці 

та особи без громадянства [1, с. 136]; 3) доповнення ст. 51 відомостями про біомасу, 

віковий склад лісів, повноту деревостану, водоохоронні, кліматорегулюючі, 

оздоровчі, інші властивості лісу [30, с. 14]. Іншим прикладом недосконалих норм є 

ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону НПС», який слід привести у відповідність з 

ЛК України, адже те визначення «ліс», яке закріплено в останньому, включає у себе 

його розуміння не лише як рослинності, тоді як у визначенні об’єктів правової 

охорони НПС у Законі буквально закріплено таке: «ліс та інша рослинність», що 

означає законодавче підтвердження розуміння лісу лише як рослинності. Для 

приведення у відповідність не вимагається значних змін, слід лише прибрати «та 

інша», таким чином залишиться формулювання: «ліс, рослинність». 

Одним з «болючих» питань щодо регулювання відповідних відносин є питання 

експорту ділової деревини, на який Законом від 09.04.2015 р. № 325-VIII 

встановлено десятирічний мораторій. На практиці мають місце випадки його обходу 

шляхом «видання» такої деревини за дрова, експортуючи її. Посадовці державних 

органів пояснюють це відмінностями у національних та міжнародних стандартах у 
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підходах до визначення розрізно-якісних характеристик лісосировини (див.: [414, с. 

5-6; 428]) (з 01.01.2019 р. Україна перейшла на нові національні стандарти, які вже 

гармонізовані з європейськими, з чим пов’язують надії щодо знаття питання про 

надлишковий контроль за реалізацією деревини і продукції з неї з боку цілої низки 

контрольних органів країни, які через недоліки у системі стандартизації мали 

претензії до лісгоспів та деревообробних підприємств [429]). 

У зв’язку з цим довгий час мала місце проблема необхідності запобігання 

зловживанням у зазначеній сфері, для вирішення якої Держлісагентство України 

обмежило довжину паливних дров, які поставляються за межі митної території 

України (не більше 2-х метрів) [403]. Вказане не було ефективним засобом 

вирішенням проблеми через обмежену щодо адресатів сферу дії відповідного наказу 

(лише керівники ДП, які належать до сфери підпорядкування Держлісагентства 

України), у зв’язку з чим нами висловлювалась пропозиція щодо уніфікованого 

підходу до вирішення цього питання та підтримки відповідного рішення 

Держлісагентства й іншими постійними лісокористувачами із запровадженням 

аналогічних обмежувальних положень [430]. Такий спосіб вирішення проблеми має 

й інший недостатньо вирішений стосовно заходів свого забезпечення аспект – 

невиконання відповідних наказів не тягне будь-яких суворих наслідків, адже 

«загрожує» лише можливістю притягнення до дисциплінарної відповідальності. 

Отже, адміністративно-правовий регулюючий вплив безпосередньо пов'язаний і з 

охоронними відносинами, з питаннями відповідальності, які, крім перспективної 

наразі дискусії щодо віднесення дисциплінарної відповідальності публічних 

службовців (якими є, зокрема, значна частина службовців у сфері лісового 

господарства) до сфери адміністративно-правового регулювання (більш детально у 

працях Р.В. Миронюка [431, с. 200-207], Л.М. Корнути [432], інших [433, с. 40-41]), 

включать і аспекти подальшого розширення сфери адміністративно-деліктної 

складової щодо охорони та захисту лісового фонду. 

Ще одним недостатньо вирішеним, а, відтак, проблемним, є питання 

вдосконалення обліку територій, які де-юре не віднесені до лісового фонду, 

натомість де-факто є лісами. Враховуючи науково обґрунтовані показники 
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лісистості, досягнення яких прагне Україна (слід зазначити, що як і у радянські часи 

[100, с. 35; 109, с. 19], так і наразі [295] Україна вважається державою із дефіцитом 

лісових ресурсів), важливим є належний облік, який має здійснюватись 

централізовано. Необхідною є реальна оцінка стану земель, адже значна частина 

земель запасу де-факто вже є самозалісненою, і з екологічної точки зору необхідно 

ці землі віддавати на облік обласних рад чи держпідприємств для подальшого 

зберігання, догляду та охорони [403]. Актуальною є й проблема незаконної вирубки 

дерев у лісосмугах, які не мають визначеного власника, про що зазначають 

високопосадовці Держлісагентства (див., напр. [428]). Отже, подальша робота як у 

нормативному врегулюванні, так і щодо впровадження на практиці питань 

переведення таких земель до земель лісового фонду та, відповідно, належний облік 

таких ділянок, надалі – проведення на таких ділянках заходів щодо охорони та 

захисту лісового фонду, є нагальною проблемою, яка потребує свого вирішення. 

Про важливість цієї проблеми свідчить той факт, що проведення національної 

інвентаризації лісів визнано одним з найважливіших завдань на 2019 р., адже як 

зазначив В.Н. Бондар, наразі маємо багато проблем через різне трактування як 

кількості, так і якості лісових насаджень [434]. 

Наразі вже здійснено чимало заходів щодо вирішення наявних у галузі лісового 

господарства проблем. Серед останніх позитивних перетворень на шляху 

нормативного врегулювання та запровадження у правозастосовчу практику: 1) 

запуск проекту з єдиного електронного обліку деревини задля уніфікації правил її 

заготівлі та маркування [403], що є важливим з погляду прозорості інформації про 

деревину від її заготівлі до її реалізації та матиме позитивним наслідком зменшення 

кількості незаконного її обігу [418]; 2) реєстрація у ВРУ законопроектів [435], 

частина з яких вже стали законами або знаходяться на стадії розгляду, 

доопрацюванні (напр., законопроекти №8246, №8238, №8239, №8240, №8241, 

№8242 та ін.), які закладають основи для реформування лісової галузі, адже 

спрямовані на забезпечення фінансування лісового господарства, ефективного його 

ведення та посилення охорони лісів. Крім цього плануються: зміни до законодавства 

щодо забезпечення ефективного ведення лісового господарства та посилення 
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охорони лісів шляхом розмежування функції державної лісової охорони від 

господарської діяльності (на цей недолік вітчизняного законодавства доволі часто 

вказують науковці (див., напр. [1, с. 129]); зміни визначення основних функцій та 

повноважень лісової охорони, власників лісів і постійних лісокористувачів; 

здійснення національної інвентаризації лісів [435]; 3) зростання відкритості для 

суспільства, зокрема через відкриття результатів незаконної рубки, відкриття 

доступу до всіх документів по лісозаготовці, лісорубних квитках; поява нової 

громадської ради [403], оприлюднення планів з проведення санітарних рубок, що 

дозволяє представникам громадськості ще до проведення таких рубок перевіряти їх 

доцільність і, таким чином, усувати сумніви щодо можливих зловживань чи 

порушень [417]; зобов’язання начальників обласних управлінь лісового та 

мисливського господарства, керівників лісгоспів щодо обов’язкового оприлюднення 

на сайтах повної інформації про намічену вирубку лісів; ведення реєстру лісорубних 

квитків; збільшення кількості спільних рейдів працівників лісової охорони та поліції 

[418]. У цьому контексті слід згадати, що адаптація вітчизняного законодавства, яка 

є органічною складовою євроінтеграційного процесу, передбачає, серед іншого, 

сприйняття правових стандартів, серед яких важливе місце посідають стандарти 

адміністративного права. Однією з груп Європейських принципів адміністративного 

права є група «відкритість і прозорість», а серед стандартів забезпечення 

відкритості, прозорості та контролю є, зокрема, повідомлення про прийняте 

рішення, прозорість адміністративної діяльності, активне поширення інформації, 

доступ до інформації тощо [353, с. 177, с. 180, с. 194]. Демонстрацією позитивних 

змін у цьому напрямі є повідомлення під час засідання 24.01.2019 р. колегії 

Держлісагентства про забезпечення в минулому році на галузевому рівні відкритості 

інформації щодо: проведення рубок, видачі лісорубних квитків на заготівлю 

деревини, реєстру договорів довгострокового тимчасового користування лісовими 

ділянками [436]; 4) розробка змін до санітарних правил, які роками не 

оновлювались, хоча давно потребували цього [403], в яких передбачено обмеження 

суцільної санітарної рубки та її дозвіл тільки у безальтернативних випадках [418], 

зокрема у разі таких стихійних лих, як пожежа, вітровали, буреломи, масові 
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всихання дерев [417]. Тобто, враховуючи позитивний міжнародний досвід, 

пропонується перехід лісогосподарських підприємств від суцільної до вибіркової 

санітарної рубок, забезпеченням якої має бути посилення відповідальності за 

порушення цих правил [419]; 5) посилення спільної роботи обласних державних 

адміністрацій та Держлісагентства України у боротьбі з незаконними вирубками 

лісів [418]. 

Серед наявних поки що недоліків, які потребують свого усунення, а також 

щодо необхідних подальших кроків на шляху вдосконалення нормативно-правової 

бази, слід зазначити на: 1) необхідність впровадження проектів щодо ведення єдиної 

державної системи електронного обліку деревини (наразі, на офіційному сайті 

Мінагрополітики України розміщено Проект постанов КМУ про впровадження 

відповідних пілотних проектів [437]); 2) введення нових санітарних правил [428]; 3) 

подальша розробка та впровадження єдиних правил реалізації деревини для всіх 

постійних лісокористувачів, що передбачає прозорість та вільний доступ до 

аукціонів з її продажу та єдиний механізм роботи цих аукціонів. Серед здійсненних 

у цьому напрямі заходів – доручення про забезпечення наявності на аукціонах 

всього обсягу лісової продукції та про розміщення на сайтах виробничих програм 

лісгоспів тощо. На 2019 р. Держлісагентство України запланувало низку дій для 

ухвалення законопроекту про ринок деревини з врегулюванням у ньому всіх 

аспектів її реалізації всередині країни [428]. Якщо ж згадувати більш глобальні (у 

нормативному аспекті) питання, необхідним є створення державної програми лісів 

на подальші роки. Такі програми дозволяють поліпшити систему інформаційного 

забезпечення лісового господарства, окреслити проблемні аспекти та шляхи їх 

вирішення [418]. Наразі є рішення про необхідність розробки кожною областю своєї 

регіональної програми, і деякими областями такі програми вже розроблені і 

затверджені (напр., у Кіровоградській області [421]). Саме на базі цих регіональних 

програм і має затверджуватись державна програма. Слід підтримати точку зору 

учасників національного діалогу «Реформування лісового господарства: 

перспективи та наслідки», які акцентували на необхідності розробки програмного 

документу, в якому буде розписана Концепція розвитку лісового господарства [400]. 
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Натомість щодо програмних документів питань виникає чимало, адже навіть 

високопосадовці Держлісагентства зазначають на «невідомі» їм стратегії розвитку 

галузі, які виносились на розгляд уряду [434]. Отже, питання прозорості змісту 

майбутніх рішень нормативного характеру залишається остаточно невирішеним; 4) 

налагодження стабільного фінансування галузі, адже у державному бюджеті 

декілька років поспіль не передбачалися кошти на ведення лісового господарства 

(лише на бюджетні установи, нацпарки та зарплатню працівникам), відтак, 

відновлення лісу державними лісогосподарськими підприємствами здійснювалось за 

їх власний кошт. Лісогосподарські підприємства Півдня та Сходу практично не 

можуть отримувати бодай якийсь прибуток від своєї діяльності, оскільки там 

найменший відсоток заліснення, дуже ускладнене вирощування нових лісів. Вони 

потребують постійного фінансування. Законодавчою проблемою є неможливість 

передання коштів з одного державного підприємства іншому (всі державні 

лісогосподарські підприємства є окремими юридичними особами) [419]. Спроби  

вирішення ситуації не завжди вдалі. Так, у певній час з метою вирішення проблеми 

фінансування галузі ініціювалась ідея ліквідації лісгоспів та передання їх 

повноважень до «єдиного лісового підприємства». Але тоді не врахували кроки, які 

здійснювались державою щодо запровадження іншої реформи – децентралізації 

[421], відтак концепція створення єдиного підприємства через такий недолік, як 

надходження усіх коштів до місця реєстрації цього підприємства, та ненадходження 

коштів до місцевих бюджетів за місцем розташування лісів, наразі переглянута, а її 

подальше впровадження фахівцями у галузі лісового господарства визнається 

ризикованим [438]. Ризиком єдиної управляючої структури називають можливість 

подальшого її приватизації [434]; 5) відсутність сучасного «лісового архіву» [403]; 

6) необхідним є розроблення нових державних стандартів, які б відповідали 

європейським [417]. Серед елементів проекту комплексного національного 

стандарту «Система охорони та захисту лісових ресурсів в Україні» у наукових 

джерелах пропонується розмістити: а) оновлену лісову термінологію; б) основні 

засади системи управління в лісовій сфері; в) основні механізми раціонального та 

екологічно обґрунтованого ведення лісового господарства; г) алгоритм визначення 
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шкоди, завданої лісовому фонду та деяку іншу важливу інформацію та показники 

[439, с. 401]. 

Щодо вдосконалення охоронних адміністративно-правових норм 

(адміністративно-деліктна складова у сфері охорони та захисту лісового фонду), 

можна виокремити такі основні блоки: 1) підвищення розміру штрафних санкцій у 

вже закріплених у КУпАП складах адміністративних правопорушень. Як вже 

неодноразово зазначалось у межах цього дослідження, необхідним є підвищення 

розміру адміністративних штрафів, запровадження інших видів адміністративних 

стягнень, передання функцій органів адміністративної юрисдикції з розгляду 

адміністративних справ у сфері лісового господарства судам. Єдність поглядів 

різних учених-юристів щодо вказаних питань свідчить про те, що відповідні 

проблеми дійсно є нагальними і потребують свого вирішення. Крім цього, давно вже 

необхідним є формулювання санкцій адміністративно-деліктних норм з прив’язкою 

до МЗП, а не до НМДГ; 2) запровадження нових складів адміністративних 

правопорушень. Так, у наукових джерелах наявні пропозиції щодо необхідності 

встановлення адміністративної відповідальності: за запуск громадянами 

некерованих повітряних куль, які піднімають у повітря відкритий вогонь; за 

користування піротехнічними виробами на землях лісогосподарського призначення 

[372, с. 46-47]; за порушення правил відведення і таксації лісосік [372, с. 27]; за 

ненадання, приховування або перекручування інформації, необхідної для ведення 

обліку лісів [30, с. 11, с. 14]; за самовільне привласнення вітровальних та 

буреломних дерев [372, с. 29-31]; за порушення правил поліпшення якісного складу 

лісів, які врегульовані Постановою КМУ від 12.05.2007 р. №724 [372, с. 34-35]; за 

перекручування або приховування даних державного лісового кадастру [30, с. 4]; за 

непроведення заходів з охорони та захисту лісів, профілактики лісових пожеж, 

боротьби зі шкідниками та хворобами лісу [30, с. 10-11]; 3) вдосконалення змісту 

вже наявних у КУпАП норм, що пов’язане з доцільністю розширення суб’єктного 

складу осіб, які можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності 

(необхідність подальшого розвитку положень про адміністративну відповідальність 

юридичних осіб з урахуванням специфіки об’єкту регулювання, який становлять 
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ліси, що відповідає зарубіжному досвіду [73], що слід підтримати, адже окремі 

правопорушення у сфері охорони та захисту лісового фонду дійсно можуть бути 

скоєні таким суб’єктом, як юридична особа). 

Серед інших зауважень до змісту КУпАП варто виокремити: 1) не зовсім вдалу 

його назву, адже у ньому відображено не лише правопорушення, але й санкції за їх 

вчинення, закріплено процедурні аспекти притягнення до адміністративної 

відповідальності. Значна кількість вчених-адміністративістів наполягають не на 

змінах у КУпАП, а на прийнятті нового сучасного кодифікованого акту (варіації 

назв: Кодекс про адміністративну відповідальність [73], Кодекс про адміністративні 

проступки, Кодекс про публічні проступки [302, с. 163]), що актуалізує потребу 

знаходження певного компромісу щодо назви відповідного кодифікованого акту; 2) 

недоліки врегулювання процедурних строків для притягнення до адміністративної 

відповідальності, зокрема проблему «уникнення жодної відповідальності» у 

випадках вчинення правопорушень, які були кваліфіковані як кримінальні, 

натомість згодом, після тривалого (більше двох місяців, як це передбачено щодо 

можливості притягнення до адміністративної відповідальності) слідства за 

кримінальною справою вона була закрита, а строк для можливості притягнення до 

адміністративної відповідальності вже минув, що створює ситуації караності за 

дрібні правопорушення і уникнення відповідальності за доволі значні, що межували 

із кримінальними. Пропозиція Н.В. Марфіної щодо доповнення ст. 38 КУпАП 

положенням про можливість зупинення перебігу строків, встановлених для 

накладення адміністративного стягнення, не знайшла свого закріплення у 

законодавстві [73]. Хоча остання частина ст. 38 КУпАП дещо врегульовує подібні 

ситуації, закріплюючи максимальний строк накладення адміністративного 

стягнення у разі закриття кримінального провадження та наявності в діях 

порушника ознак адміністративного правопорушення [157] (вважаємо цей строк 

замалим). 

Ще одним дискусійним питанням є місце розташування відповідних складів 

порушень у сфері лісового господарства. Так, у джерелах можна зустріти посилання 

на досвід Чехії, у законодавстві якої порівняно із вітчизняним КУпАП, 



168 
 

правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, 

охорони пам’яток історії та культури сконцентровано не в одній главі відповідного 

кодифікованого акту, як це має місце у главі 7 КУпАП, а виокремлено проступки за 

відповідними сферами суспільних відносин [302, с. 156]. При цьому щодо 

вдосконалення вітчизняного законодавства, враховуючи наявність цілої низки 

спеціалізованих щодо тих чи інших природних ресурсів кодифікованих актів 

(Лісовий, Земельний, Водний, Повітряний кодекси, Кодекс про надра), у джерелах 

як шлях вдосконалення пропонується трансфер відповідних норм з КУпАП до цих 

кодифікованих актів [302, с. 156]. Натомість така позиція є дещо дискусійною, адже 

як бути із тими правопорушеннями, які є взаємопов’язаними і завдають шкоди 

кільком об’єктам. Прикладом є незаконне видобування бурштину, коли одночасно 

шкода завдається і надрам, і лісам. Розташування норм про галузеву 

відповідальність у межах спеціалізованого кодифікованого із цих питань акту є 

більш доцільним. Інша справа, що наразі маємо певне дублювання норм у ЛК 

України та КУпАП, коли в ЛК України лише перелічуються потенційні 

правопорушення, а в інших кодексах (КУпАП, КК України) передбачені склади 

відповідних правопорушень. Отже, доцільність такого «трансферу» є сумнівною. 

Серед останніх позитивних змін у нормативному врегулюванні слід назвати 

прийняття законопроектів із підвищенням штрафних санкцій за незаконну вирубку 

та, навіть, позбавлення волі до 5 років за вирубку особливо цінних порід дерев [403], 

адже наразі показники незаконних рубок є доволі масштабними, і, відповідно, 

збитки лісового господарства складають десятки мільйонів гривень [418]. Про ці 

позитивні зміни в КУпАП та КК України, які набули чинності з 01.01.2019 р., вже 

зазначалось, так само як і про потребу підвищення розміру штрафів, запровадження 

альтернативних штрафу адміністративних санкцій. Відтак, необхідним є 

підтримання законодавцем й інших вже наявних законопроектів. Вказані заходи 

мають підвищити рівень усвідомлення кожним своїх дій, сприяти повазі не лише до 

наявних у державі законів, але і до розуміння того, чому вони з’являються, що 

причиною їх закріплення є недостатнє розуміння громадянами важливої ролі лісів 
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не лише для їх особистого буття, але й для майбутніх поколінь. Отже, 

адміністративно-деліктні норми потребують свого подальшого вдосконалення. 

Щодо необхідності вдосконалення процедурних аспектів адміністративно-

правових норм у сфері охорони та захисту лісового фонду, наведемо один яскравий 

приклад. Необхідність збереження національної спадщини у вигляді пралісів та 

квазіпралісів вже доволі значний час обговорюється як фаховою спільною, так і 

громадськістю. 23.05.2017 р. було прийнято Закон України № 2063-VIII щодо 

охорони пралісів, яким ЛК України було доповнено ст. 39-1, ч. 6 якої передбачає 

розробку та затвердження спеціальної методики визначення належності лісових 

територій до пралісів, квазіпралісів та природних лісів, а у прикінцевих положеннях 

закону надається тримісячний строк для забезпечення КМУ розробки відповідних 

НПА. Методика визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів 

і природних лісів була затверджена Наказом Мінекології № 161 майже через рік ‒ 

18.05.2018 р. Але крім методики необхідним є здійснення практичних дій. Отже, 

наразі попри той факт, що Закон діє вже більше року, він фактично не працює, адже 

не було своєчасно розроблено необхідних підзаконних актів та й досі не визначені 

межі відповідних територій. На колегії Держлісагентства, яка відбулася 24.01.2019 

р., було вказано про отримання доручення щодо прискорення проведення польових 

досліджень та завершального етапу з визначення належності лісових ділянок до 

пралісів, квазіпралісів та природних лісів, а також підготовку висновків та 

прийняття постійними лісокористувачами відповідних рішень щодо їх погодження 

[436]. Одним із способів боротьби з такими явищами може бути встановлення 

відповідальності відповідних посадових осіб за зволікання з прийняттям необхідних 

підзаконних НПА. 

Підсумовуючи нормативний напрямок вдосконалення сфери адміністративно-

правової охорони та захисту лісового фонду, зазначимо про підзаконні регуляторні 

нормативні акти. Зокрема, огляд змісту відповідних рубрик на сайтах 

Держлісагентства України [305] та Мінагрополітики України [437] дозволяє 

стверджувати про значний обсяг запланованих до видання у 2018 році регуляторних 

актів, які стосуються, змін до Санітарних правил в лісах України; затвердження 
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Порядку організації та проведення лісової сертифікації та врегулювання чимало 

інших питань. Серед іншого у Мінагрополітики України на IV квартал 2018 р. було 

заплановано видання проектів наказів «Про затвердження Порядку організації та 

проведення лісової сертифікації», «Про затвердження Інструкції з проведення 

лісовпорядкування», «Про затвердження Інструкції з відведення і таксації лісосік у 

лісах», «Про затвердження Правил обліку, зберігання, заповнення, видачі бланків 

лісорубного або лісового квитка», «Про затвердження Інструкції з проведення рубок 

формування і оздоровлення лісів», «Про затвердження Форми договору про умови 

ведення мисливського господарства», «Про затвердження Правил пожежної безпеки 

в лісах України» [437], натомість жодного проекту так і не було підготовлено. Всі ці 

ж самі проекти НПА заплановано вже на IV квартал 2019 р. [440]. Прийняття та 

запровадження цих та інших НПА безсумнівно сприятиме розвитку лісової галузі, 

натомість планування прийняття відповідних підзаконних НПА на останній квартал 

року, а згодом перенесення цих дій ще на рік, свідчить про доволі повільне 

вирішення наявних у лісовій галузі проблем, що безсумнівно є недоліком та 

підтверджує висновок, зроблений О.А. Шомпол, що незавершеність у врегулюванні 

питань про визначення та конкретизацію окремих правових процедур, спрямованих 

на забезпечення екологічної безпеки (контроль, моніторинг, інше), є властивістю 

вітчизняного законодавства, яка характеризує наявний стан врегулювання 

суспільних відносин щодо забезпечення екологічної безпеки України [426, с. 8-9]. 

До того ж питання, які так чи інакше зачіпають відносини у сфері лісового 

господарства, майже не знайшли місця у «Плані пріоритетних дій Уряду на 2018 

рік», затвердженому Розпорядженням КМУ від 28.03.2018 р. № 244-р. Всього три 

пункти у цьому Плані так чи інакше стосуються відповідних питань: п. 127 

(супроводження у ВРУ проекту Закону України №4355 щодо необхідності 

приведення правового статусу земель під лісосмугами у відповідність із 

законодавством); п. 294 (створення/розширення не менше чотирьох територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду України); п. 295 (розроблення і подання 

проекту Закону України «Про збереження природних оселищ та видів дикої флори і 
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фауни, зникаючих та рідкісних в Європі» з метою наближення національного 

природоохоронного законодавства до європейських стандартів) [441]. 

Ще один ЦОВВ, у підпорядкуванні якого Держлісагентство України не 

знаходиться, натомість напрями їх діяльності доволі тісно переплітаються у 

багатьох аспектах, адже ліси є одним з базових факторів, які впливають на екологію 

загалом, є Мінприроди України, а у Плані діяльності цього міністерства з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2018 рік заплановано розроблення декількох 

проектів НПА, які мають пряме чи опосередковане відношення до охорони та 

захисту лісів [442], натомість майже всі вони були заплановані на останній місяць 

року, а окремі з них (проект Кодексу України про надра (опосередкований зв'язок зі 

сферою лісового через неможливість існування лісів без ґрунтів) знов заплановані, 

але вже на 2019 р. [443]. А ті, що заплановані на ІІ квартал 2018 р. (щодо посилення 

відповідальності за випалювання рослинності) [444], виходячи зі звіту [445] ‒ не 

виконано. 

Серед запланованих до видання регуляторних актів Держекоінспекції України, 

пов’язаних з лісовим господарством, є проект постанови КМУ «Про внесення змін 

до деяких постанов КМУ щодо удосконалення проведення моніторингу стану НПС» 

(подання заплановано на грудень 2018 р.) [446], натомість наразі такого проекту на 

офіційному сайті цього суб’єкта не розміщено. Крім цього, слід враховувати 

ускладнення діяльності цього суб’єкта через запроваджений в Україні мораторій на 

здійснення перевірок, який поширюється і на діяльність цього суб’єкта, відтак, 

важливе значення мають і ті регуляторні акти, розроблені Держекоінспекцією і 

внесені Мінприроди України до КМУ, які надають право екологічній інспекції 

перевіряти дотримання природоохоронного законодавства, принаймні під час рубок 

(йдеться про проект постанови КМУ [447)]). 

Отже, спільним недоліком є зволікання з прийняттям відповідних актів, що має 

місце у діяльності кожного з наведених вище основних суб’єктів, наділених 

повноваженнями у сфері охорони та захисту лісового фонду, контролю за цією 

сферою, що має прояв у плануванні видання необхідних НПА на самий кінцевий 

період року з невиконанням цих планів та їх перенесенням на кінцевий період 
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наступного року. Також слід дослухатись і до думки науковців щодо необхідності 

уникнення декларативних норм у НПА, адже «біля 20-30% правових норм у сфері 

врегулювання екологічних відносин носять суто декларативний характер» [75, с. 

12]. 

Інституційний аспект. Перебування такого цінного об’єкту як лісовий фонд у 

різних суб’єктів (йдеться про «державну» складову, тобто суб’єктів, через яких 

реалізується державна форма власності на ліси) не сприяє наведенню порядку у 

галузі. Історичний досвід управління лісами в Україні та закордонний досвід 

найбільш успішних у лісовій галузі країн доводить ефективність роботи 

відповідного ЦОВВ у формі міністерства за умови концентрації управлінських 

функцій «в одних руках» та наявності ефективного контролю за діяльністю цього 

органу. Отже, продовженням нормативного аспекту є вдосконалення інституційної 

складової у галузі лісового господарства, тобто нормативне оформлення з 

подальшим запровадженням «інституційної реформи у галузі лісового 

господарства» (надання Держлісагентству України статусу міністерства (ЦОВВ, що 

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері лісового 

господарства) із «відібранням» у інших міністерств повноважень, пов’язаних із 

лісовим господарством (у Мінагрополітики України – статусу ЦОВВ, що забезпечує 

формування державної політики у сфері лісового господарства; у Мінприроди 

України – статусу ЦОВВ, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони НПС (в частині лісового фонду). Відповідно, абз. 4 п. 1, пп. 2 п. 3, а також 

повноваження щодо розробки та організації виконання державних та інших програм 

охорони, захисту, використання та відтворення лісів (пп. 34 п. 4) Положення про 

Мінагрополітики [239]; повноваження, передбачені пп. 37 п. 4, пп. 38 п. 4, пп. 41 п. 

4, пп. 42 п. 4, пп. 62 п. 4 Положення про Мінприроди [240] мають бути відображені 

Положенні про Держлісагентство України. 

Як альтернатива цьому варіанту може розглядатись варіація з перерозподілом 

повноважень між вже існуючими міністерствами, адже навіть за логікою лісове 

господарство має набагато більше спільного із Мінприроди України, аніж із 

Мінагрополітики України. Такий висновок пов'язаний саме з пріоритетністю 
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окремих функцій лісів, коли у сучасному світі постає питання про виживання 

людства через наявні негативні наслідки від його діяльності. Найбільше значення 

має саме вплив лісів на очищення повітря, відновлювальні, захисні та рекреаційні 

його можливості, а вже так би мовити «бонусом» є можливість отримання й іншої 

користі (всі можливі дари лісів, і, у т.ч., деревина). В економічних джерелах 

вказують на більш «прагматичні» його функції ‒ екологічні, соціальні, економічні. І 

якщо щодо цієї класифікації можливі дискусії, то щодо неможливості повного 

уникнення негативного впливу людини на ліси, зважаючи на необхідність створення 

необхідних умов існування людства, що обумовлює потреби господарської 

діяльності у відповідній сфері [448, с. 17], повністю погоджуємось з цим сумним 

висновком. 

Отже, якщо не розглядати можливість надання Держлісагентству України 

статусу міністерства, більш логічним за вже наявної ситуації щодо розподілу 

компетенції було б підпорядкування його Мінприроди України. Серед інших 

питань, які так чи інакше стосуються суб’єктної складової охорони та захисту 

лісового фонду, у наукових джерелах пропонується: створення спеціалізованого 

державного органу щодо охорони довкілля – екологічної поліції, як спеціально 

підготовлених кадрів, наділених повноваженнями лише у цій сфері, з подальшим 

розширенням процесуальних повноважень органів внутрішніх справ щодо 

підвідомчості справ про адміністративні правопорушення, які наразі закріплені у 

главі 7 КУпАП [302, с. 157]; створення при КМУ Координаційної Ради з питань 

екологічної безпеки, до складу якої мають увійти керівники міністерств та інших 

ЦОВВ, діяльність яких пов’язана із зазначеними питаннями та їх заступники [302, с. 

157, с. 185]. 

В якості недоліків у сфері охорони довкілля вказується на відсутність чіткої 

системи органів, що спеціалізуються на охороні довкілля, відповідальних за 

контроль, нагляд і сприяння у сфері охорони довкілля; відсутність єдиного 

природоохоронного органу, який би спрямовував та координував природоохоронну 

роботу, що знижує ефективність зусиль у цьому напрямі [302, с. 184-185]; 

відсутність у нормативних актах положень, в яких би розкривався зміст таких форм 
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адміністративної діяльності органів державної влади, як контроль, нагляд і сприяння 

природоохоронним органам [64, с. 178]; поєднання функцій управління, охорони, 

організації праці та лісокористування у повноваженнях Держлісагентства України 

[202, с. 72]; розпорошеність суб’єктів управління лісовим фондом державної 

власності [449, с. 19]. Обґрунтованою і такою, що заслуговує на підтримку, 

вважаємо пропозицію М.М. Заверюхи щодо доцільності доповнення Закону України 

«Про державно-приватне партнерство» нормою щодо застосування відповідного 

механізму у сфері лісового господарства [108, с. 5, с. 14]. Про важливість інституту 

державно-приватного партнерства як одного з етапів трансформаційних перетворень 

у галузі лісового господарства зазначають й інші науковці (див., напр.: [450, с. 126]). 

Наведений вище проблемний аспект «зачіпає» й інші пов’язані з ним питання, 

зокрема необхідність активізації так званої «інституційної реформи», тобто 

поступове переведення всіх лісів державної форми власності у розпорядження 

Держлісагентства України. Такою, зокрема, є й практика європейських країн, де усі 

лісові масиви підпорядковані одному ЦОВВ, який і реалізує єдину державну 

політику у лісовій галузі країни [417]. Саме тому у Підсумковому документі 

національного діалогу «Реформування лісового господарства: перспективи та 

наслідки» як на одну з проблем вказувалось на потребу вдосконалення положень 

законодавства щодо повноважень Держлісагентства України щодо реалізації єдиної 

лісової політики для всіх постійних лісокористувачів [438]. 

Наразі тими чи іншими «лісовими питаннями» опікуються (здійснюють 

державне регулювання, управління у сфері лісових відносин, охорону та захист 

лісів, контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів тощо): 

1) Мінагрополітики України (ст. 28 ЛК України [7], абз. 4 п. 1, пп. 2 п. 3 Положення 

про відповідне міністерство [239]; 2) ЦОВВ, що реалізують державну політику у 

сфері лісового господарства (ст. 28-1 ЛК України [7]), яких два: Мінагрополітики 

України (абз. 4 п. 1, пп. 2 п. 3 Положення про відповідне міністерство [239]) та 

Держлісагентство України (п. 1, пп. 1 п. 3 Положення про відповідне агентство 

[234]). Більшість із зазначених вище повноважень Мінагрополітики України 

спочатку, так би мовити на первісному рівні, здійснюються Держлісагентством 
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України (напр., узагальнення практики застосування законодавства з питань, що 

належать до його компетенції, розроблення пропозицій щодо вдосконалення 

законодавчих актів, актів Президента України та КМУ, НПА міністерств; внесення 

пропозицій щодо загальнодержавних і регіональних (місцевих) програм з охорони, 

захисту, використання та відтворення лісів, розвитку мисливського господарства, 

інші) та подаються до Мінагрополітики України або безпосередньо міністрові 

аграрної політики та продовольства [234]; 3) ЦОВВ, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони НПС (ст. 29 ЛК України [7]) та ЦОВВ, що 

реалізує державну політику у сфері охорони НПС (ст. 29-1 ЛК України [7]), яким є 

Мінприроди України (абз. 2 п. 1 Положення про відповідне міністерство [240]; 4) 

ЦОВВ, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони НПС, раціонального використання, відтворення і 

охорони природних ресурсів (ст. 29-2 ЛК України [7]), яким є Держекоінспекція 

України (п. 1, пп. 1 п. 3 Положення про відповідну інспекцію [241]). 

Повноваженнями щодо здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням 

вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони, захисту, використання та 

відтворення лісів наділено також Мінприроди України (пп. 62 п. 4 відповідного 

Положення [240]). Аналіз положень відповідних актів свідчить, що все ще наявні 

певні дублювання окремих повноважень стосовно державного нагляду (контролю). 

Про дублювання повноважень з охорони та відтворення лісів центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, дублювання повноважень різних ЦОВВ, що 

мають повноваження у сфері лісового господарства, дублювання функцій органів 

управління різних рівнів зазначається як у наукових працях, доктринальних (див., 

напр.: [1, с. 129; 30 с. 14; 43, с. 10; 76, с. 3, с. 11; 202, с. 72]), так і у нормативних 

джерелах (див., напр. Розпорядження КМУ від 18.12.2017 р. №1020-р [451]). 

Наявність проблеми дублювання функцій пов’язують з певними історичними 

причинами, традиціями організації спеціалізованих державних органів управління 

охороною НПС загалом, які не були об’єднані у певну систему, діяли у складі 

декількох міністерств та відомств [1, с. 129]. Як зазначає О.С. Колбасов, історично 

так склалось, що людина поділила природу на землю, воду, ліси, гори, і, відповідно, 
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традиційно стали функціонувати спеціалізовані міністерства. У свій час виникло 

уявлення, що найкраще організувати охорону природного об’єкту зможе те 

відомство, яке їм користується, а практика виявила як позитивні, так і негативні 

прояви такого підходу [37, с. 9-10]. Тенденція не змінилась і сьогодні. Але, все ж 

таки, численне дублювання функцій розмиває межі відповідальності між різними 

державними інститутами та знижує рівень керованості лісовим фондом [114, с. 17]. 

Подібної точки зору додержуються і Г.А. Гарварт [30, с. 14] та М.М. Заверюха [108, 

с. 12; 202, с. 72]. Цей недолік слід усувати, що, у свою чергу, усуне таку негативну 

новітню тенденцію у чинній системі державного регулювання у сфері лісового 

господарства, як конкуренція між різними установам за розширення їхніх 

повноважень і впливу на управління лісовими ресурсами [203, с. 34]. 

З повноваженнями пов’язані і питання укладення міжнародних документів про 

співробітництво в галузі лісового господарства. Так, напр., пп. 80 п. 4 Положення 

про Мінприроди України закріплює повноваження з укладення міжнародних 

договорів України, забезпечення міжнародного співробітництва, вивчення, 

узагальнення і поширення міжнародного досвіду; пп. 81 п. 4 – з організації роботи із 

залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, грантів та інших 

міжнародних програм у визначеній сфері [240]. Мінприроди України укладено 

чимало двосторонніх угод та меморандумів про співпрацю у сфері охорони 

природи, але лише у поодиноких з них згадується про ліс. Мінагрополітики України 

також має повноваження, пов’язані з міжнародними договорами, зокрема, 

відповідно до пп. 55 п. 4 Положення про відповідне міністерство, готує пропозиції 

щодо укладення і денонсації міжнародних договорів, забезпечує виконання 

зобов’язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до 

компетенції Мінагрополітики [239]. Але у меморандумах про співпрацю, укладених 

Мінагрополітики України, не йдеться про ліси. Повноваженнями щодо здійснення 

міжнародного співробітництва, прийняття участі у підготовці міжнародних 

договорів України та укладення міжнародних договорів України міжвідомчого 

характеру наділено і Держекоінспекцію України (пп. 15 п. 4 Положення про 
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Держекоінспекцію України [241]). Натомість лише ті меморандуми та угоди, які 

укладаються Держлісагентством України, безпосередньо стосуються питань лісу. 

Із цим питанням пов’язані і проблеми заповідного фонду, адже у 

підпорядкованих Держлісагентству України лісах рівень заповідності становить 

16,1% загальної площі лісів, а чимало національних природних парків знаходяться у 

підпорядкуванні інших ЦОВВ, зокрема Мінприроди України [418]. 

Є декілька можливих шляхів зміни ситуації, натомість серед таких, що часто 

пропонуються, а саме серед варіантів «зміна координатора» (з Мінагрополітики 

України на КМУ) та «зміна статусу» (надання Держлісагентству України статусу 

міністерства), більш доцільним вбачається другий варіант [417]. Набуття статусу 

міністерства Держлісагентством України дозволило б сконцентрувати всі питання, 

пов’язані з лісовими відносинами, так би мовити «в одних руках», що б сприяло 

ефективному вирішенню тих чи інших проблемних питань. Отже, одним з 

проблемних аспектів, який впливає на реальну оцінку ситуації у лісовій галузі, а, 

відтак, і на координацію дій з охорони та захисту лісів, є проблема керування лісами 

одночасно декількома відомствами, що пов’язане, зокрема, і з правом власності на 

ліси. І хоча Держлісагентство України «керує» значною частиною лісового фонду – 

73%, натомість ще 27% у розпорядженні інших суб’єктів, і, зокрема, міністерств 

(наприклад, Міноборони України, Мінприроди України) та обласних рад [403], а це 

майже третина всього лісового фонду. 

Інформаційний аспект. Цей блок умовно можна поділити на два складники: 

освітній та громадський. Необхідність подальшої роботи щодо просвітництва як 

населення загалом, так і представників окремих його сегментів не викликає жодних 

сумнівів. Якщо взяти до уваги кількість лісових пожеж, які мають місце в усьому 

світі, причиною яких у більшості випадків є саме людський фактор, сумніватися у 

недостатній просвітницькій роботі не варто. Крім цього необхідною є і певна 

спеціалізація щодо просвітницької та роз’яснювальної роботи. Так, у наукових 

джерелах згадується про необхідність забезпечення екологічного виховання та 

екологічної освіти особового складу внутрішніх справ задля уникнення враження 

про другорядність боротьби із порушеннями у сфері охорони НПС порівняно з 
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іншими правопорушеннями [302, с. 24]. Про важливість просвітницьких функцій 

зазначають і науковці, акцентуючи на пріоритетності застосування превентивних 

засобів адміністративно-правової охорони в адміністративно-правовому механізмі 

охорони НПС, серед яких: проведення лекцій, публікації у пресі, передачі по радіо і 

телебаченню з питань охорони НПС та природокористування [75, с. 12], і 

представники влади, повноваження яких пов’язанні із лісовим господарством. Так, 

наприклад, на нараді щодо пілотного запуску проекту екологічного контролю і 

моніторингу «Зелена варта» обговорювались питання забезпечення екологічного 

виховання, просвітницьких функцій, контролю за раціональним 

природокористуванням, дотриманням екологічного законодавства та екологічного 

моніторингу. Вказаний пілотний проект, крім своєї просвітницької функції, 

анонсувався також як ефективний інструмент покращення екологічного стану 

довкілля місцевими громадами в умовах децентралізації [452]. Про доцільність 

більш активного залучення громадськості, у т.ч. і у процесі прийняття рішень, 

зазначають й науковці (див., напр. [99, с. 14]). Така співпраця може полягати як у 

нормативній, так і у практичній площині. Як зазначає Г.А. Гонтаренко, можливість 

участі громадськості у процесі створення нормативних актів є стимулюючим 

фактором до налагодження співпраці з органам влади та управління, створення 

цілісної системи ініціювання, впровадження та контролю за формуванням та 

реалізацією державної політики [128, с. 25, с. 28-29]. Одним із напрямів 

вдосконалення такої співпраці може бути запропонована у наукових джерелах 

пропозиція закріплення в якості одного з обов’язків публічної влади щорічного 

подання роз’яснень та мотивації відкидання зауважень громадських рад під час 

прийняття нормативного акту [453, с. 9]. Ступінь участі громадськості та 

приватноправових суб’єктів в організації державних функцій у наукових джерелах 

пропонують навіть виокремлювати як критерій класифікації функцій сучасної 

держави [454, с. 19], серед яких й екологічна, освітня тощо, що погоджується із 

змістом функції публічних комунікацій держави демократичного суспільства (такі 

складники, як інформування і просвітництво, взаємодія з засобами масової 

комунікації, формування суспільної думки, зворотній зв’язок) [455, с. 21]. 
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Яскравою ілюстрацією практичної складової участі громадськості є співпраця 

рейдових бригад державної лісової охорони з працівниками правоохоронних 

органів, екологічними інспекторами та громадськістю, завдяки якій значно 

збільшився відсоток сплати адміністративних штрафів та шкоди, заподіяної лісу 

[456]. У цьому контексті продовження співпраці з громадськістю як у 

нормативному, так і у практичному аспектах відповідає меті Стратегії сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016‒2020 рр., затвердженої 

Указом Президента України від 26.02.2016 р. №68/2016, в частині налагодження 

ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади, ОМС на засадах 

партнерства, забезпечення додаткових можливостей для задоволення суспільних 

інтересів з використанням різноманітних форм демократії участі, громадської 

ініціативи та самоорганізації., серед принципів якої прозорість, відкритість та 

взаємовідповідальність органів державної влади, ОМС та організацій 

громадянського суспільства та сприяння залученню громадськості до процесів 

формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань 

місцевого значення. 

Однією з проблем є і недостатній рівень екологічної освіти громадян, які часто 

не усвідомлюють, яка шкода може бути заподіяна лісам, а, в кінцевому рахунку, – 

які глобальні наслідки мають їх неусвідомлені дії щодо порушення правил пожежної 

безпеки у лісах, наприклад – розпалювання кострів без певних запобіжних заходів, 

спалювання сухої трави біля лісових масивів тощо. Отже, необхідним є також і 

посилення правороз’яснювальної роботи серед населення, у т.ч. і за допомогою ЗМІ. 

Це є важливим і з іншого погляду – адже саме у них активно висвітлюється 

проблеми у сфері лісового господарства, негативні тенденції, наприклад щодо 

вирубок лісу, натомість майже не пояснюється, що такі заходи (зокрема, санітарні 

рубки) є необхідними, адже все живе має обмежений час «здорового існування», 

після якого стан об’єкту за природного стану речей погіршується. Так само і ліс має 

свій оптимальний вік, коли він вважається «здоровим» та таким, що виконує свої 

функції. Після цього він потребує свого «збирання», адже перестиглий ліс є 

причиною розповсюдження захворювань, шкідників, причиною пожеж. Відтак, 
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населення має розуміти необхідність санітарних та інших рубок лісу, не має 

сприймати це лише як негатив. Бажаним є висвітлення й позитивних тенденцій у 

сфері лісового господарства, наявних позитивних досягнень [457, с. 117], що у 

наукових джерелах позначається поняттям «позитивний екологічний імідж», який є 

складовою екологічної освіти та виховання як самостійних напрямків діяльності 

господарюючих суб’єктів [458, с. 6-7]. Все це приятиме нівелюванню такої 

негативної тенденції сьогодення, як заповнення інформаційного простору 

неправдивою інформацією щодо лісового господарства [438], зростання 

звинувачень лісівників у вирубці і знищенні лісів натомість залишення поза увагою 

як урядовців, так і громадськості позитивної щоденної роботи з відновлення та 

захисту лісів, із заліснення виробок, комплексу екологічних заходів [424]. 

Отже, роз’яснювальна робота також є одним з напрямів необхідної роботи у 

галузі лісового господарства, адже, як вірно зазначила Г.А. Гарварт, культурно-

просвітницька домінанта є потужним засобом, яка впливає на правосвідомість 

суб’єктів управління, що дає змогу змінити ставлення суспільства до питань 

збереження лісів України [30, с. 9]. Ця робота неодмінно пов’язана із забезпеченням 

права на екологічну освіту громадян України, яке, як вірно зазначає А.А. Слепченко, 

має реалізовуватись шляхом запровадження обов’язкової екологічної освіти в усіх 

навчальних закладах, принципу пріоритетності цієї освіти, закріплення прямого 

юридичного обов’язку навчальних закладів надавати екологічну освіту, закріплення 

поняття «обов’язкового мінімуму екологічних знань» та обов’язковості включення 

екологічної складової до державних стандартів освіти [459, с. 6]. Тільки глибока 

«конверсія» екологічної свідомості може врятувати цивілізацію від її подальшої 

руйнації [460, с. 170], відтак, необхідність формування екологічної культури 

пов’язана з реакцією на глобальну екологічну кризу, а дієвим засобом формування 

екологічної культури є екологічна освіта, екологічне виховання і екологічна 

діяльність [460, с. 178]. Слід зазначити, що поліпшення інформованості населення та 

підвищення рівня його обізнаності з питань біологічного і ландшафтного 

різноманіття, а також активація його участі у відповідній діяльності, науковці вже 

давно виокремлюють як одне із завдань реалізації стратегії збереження 



181 
 

біорізноманіття в Україні (див., напр.: [461, с. 183]). Вказані та інші аспекти 

(інформаційна діяльність, громадськість, екологічна освіта та виховання,, 

міжнародне співробітництво) визначають як один з етапів реалізації регіональних 

екологічних програм [462, с. 12], які мають стати основою відповідних державних 

програм. У зв’язку із цим слід підтримати занепокоєність учасників круглого столу, 

який відбувався 18.06.2018 р. на базі Київського регіонального центру Національної 

академії правових наук України, щодо тенденції невиправданого звуження обсягів 

викладання аж до виключення з навчальних планів вищих юридичних навчальних 

закладів навчальних дисциплін, так чи інакше пов’язаних із правовим регулюванням 

впливу на довкілля, що матиме наслідком ускладнення проблем правозастосування 

через відсутність належного освітнього пізнання [463, с. 167]. Корисним у цьому 

аспекті можуть бути такі, запропоновані у наукових джерелах форми громадської 

активності, як висловлення своєї громадянської позиції в мережі Інтернет, 

електронне голосування, он-лайн обговорення певних проблем, мережева 

комунікація для реалізації колективних ініціатив тощо [464, с. 12]. 

Прикладом, що яскраво ілюструє недоліки у сфері надання інформації 

громадськості, є таке явище, як запровадження на сайті певної структури, пов’язаної 

із регулюванням, управлінням, охороною та захистом лісового фонду, рубрик, 

натомість не наповнення їх інформацією. Так, на офіційному сайті Київського 

обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства у 

Розділі «Законодавча та нормативна база» є рубрики: «Рішення місцевих органів 

державної влади», «Рішення ОМС», натомість вони є «пустими», жодної інформації 

там не розміщено. Теж саме стосується й окремих рубрик в інших розділах, 

наприклад: «Напрямки діяльності» підрозділ «Державні, регіональні, цільові 

програми» [465]. З одного боку, сам факт наявності таких рубрик є позитивним, 

адже на сайтах інших обласних управлінь лісового та мисливського господарства 

вони відсутні (напр., офіційний сайт Рівненського обласного управління лісового та 

мисливського господарства [310]), але, з іншого, роботу по доведенню інформації до 

населення слід доводити до завершення, адже у наявному стані вона не має сенсу. 
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Вирішення окреслених проблем та завдань дозволить вдосконалити 

адміністративно-правову охорону та захист лісового фонду України. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Україною здійснюється активне співробітництво з іншими країнами у сфері 

охорони та захисту лісового фонду. Форми такого співробітництва різноманітні, 

натомість оформлюється воно у вигляді певних міжнародних актів-документів, як 

многосторонніх (конвенції), так і двосторонніх (міжнародні договори, меморандуми, 

угоди про співпрацю тощо). Аналіз змісту численних міжнародних документів 

свідчить про те, що: а) укладаються вони різноманітними суб’єктами-

представниками відповідних держав; б) їх зміст є або доволі деталізованим, або, 

навпаки, узагальненим (другі переважають); стосується або відносин з охорони НПС 

загалом, або безпосередньо відносин у сфері лісового господарства; в) більшість з 

них мають конкретні строки такого співробітництва та допускають можливість їх 

пролонгації; г) найбільш поширеними рівнями співробітництва є освітній, 

інформаційний, організаційний; ґ) непоодинокими є випадки неконкретності норм у 

таких міжнародних документах та бланкетний, здебільшого неконкретизований 

спосіб їх викладення. Виявлено такі праксеологічні форми співробітництва як: а) 

співпраця з секцією по лісоматеріалах та лісовому господарству ЄЕК ООН/ФАО 

щодо оцінки стану лісових ресурсів, технологій, управління й кооперації; б) участь у 

роботі постійно діючого процесу – Міністерської конференції із захисту лісів 

Європи («Ліси Європи»); в) участь у роботі Форуму ООН; г) членство в окремих 

інституціях; ґ) участь у роботі груп експертів ЄЕК ООН/ФАО; д) членство 

УкрНДІЛГИ та УкрНДІгірлісу у неурядовій, неприбутковій міжнародній мережі 

дослідників з лісової тематики IUFRO; е) участь у глобальній оцінці лісових 

ресурсів (FRA) тощо. Вказується на доцільність перейняття позитивного досвіду у 

сфері лісового господарства таких країн, як Білорусь (в частині закріплення у ЛК 

базових термінів, створення сучасних насіннєвих лісових центрів, підготовки 
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кваліфікованих кадрів, активного залучення наукової спільноти до вирішення 

проблем у галузі лісового господарства тощо); Латвії, Польщі, Туреччини (в частині 

запровадження моделі розмежування адміністративних та господарських функцій 

між відповідними суб’єктами у сфері лісового господарства) та інших країн. 

Виокремлено такі перспективні напрямки подальшого міжнародного 

співробітництва у галузі лісового господарства, охорони й захисту лісового фонду, 

протидії правопорушенням у сфері лісового господарства, як: а) підписання 

меморандумів як певних програмних (щодо майбутніх напрямів співробітництва) 

міжнародних документів; б) укладення цільових (щодо лісового фонду) 

двосторонніх та багатосторонніх угод, щодо яких слід врахувати такі зауваження: а) 

необхідність підвищення конкретизації їх положень; в) максимальне уникнення 

бланкетних та відсилкових конструкцій; г) максимальне уникнення неконкретних 

конструкцій, без закріплення механізму здійснення відповідних дій та заходів. 

Нагальною проблемою сьогодення є численні випадки обходу законодавства 

щодо мораторію на експорт ділової деревини, протидія яким наразі здійснюється на 

рівні підзаконних актів з обмеженою (щодо суб’єктного складу) сферою 

розповсюдження їх дії. У зв’язку з цим актуальним є закріплення нового складу 

адміністративного правопорушення, адже позитивне вирішення проблеми 

припинення зловживань посадовим становищем та порушень мораторію є 

можливим лише за умови закріплення відповідальності за такі дії та комплексного 

впровадження попереджувальних та «викриваючих» (напр., фотофіксація) заходів. 

Аналіз наявних у лісовому господарстві проблем дозволив виокремити такі напрями 

вдосконалення сфери адміністративно-правової охорони та захисту лісового фонду: 

1) нормативний аспект (у т.ч. змістовний, що пов'язаний з проблемами обліку 

лісових територій, підвищення лісистості території України, фінансування галузі, 

необхідності створення «лісових архівів», розроблення нових державних стандартів, 

які б відповідали європейським тощо); 2) інституційний аспект (поступове 

переведення всіх лісів державної форми власності у розпорядження 

Держлісагентства України із зміною його статусу та визнання його єдиним ЦОВВ, 

який реалізує державну політику у лісовій галузі країни, адже наразі тими чи 
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іншими «лісовими питаннями» опікуються декілька ЦОВВ, окремі з повноважень 

яких (напр., щодо державного нагляду/контролю, щодо укладення міжнародних 

актів-документів про співробітництво) поки що дублюються); 3) інформаційний 

аспект, з виокремленням у складі останнього освітнього та громадського рівнів.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового 

завдання щодо з’ясування сутності й особливостей адміністративно-правової 

охорони та захисту лісового фонду на підставі узагальнення положень чинного 

законодавства, судової практики, зарубіжного досвіду й наукових розробок, а також 

розроблення пропозицій з удосконалення нормативно-правової бази в цій сфері. За 

результатами дослідження сформульовано такі висновки: 

1. Обґрунтовано, що лісовий фонд як важливий об’єкт національної безпеки є 

комплексним об’єктом правової охорони та захисту з домінуванням її 

адміністративно-правового складника, що об’єктивно пов’язується з 

трансформацією системи права України загалом, зміною меж галузевого поділу, 

предметів і методів галузей. Зміни, що відбулися в доктрині щодо предмета 

адміністративного права в частині відносин, пов’язаних з адміністративними 

процедурами й послугами, контролем, обліком і плануванням, зміни системи 

суб’єктів управління загалом та прояву їх діяльності в різних формах із залученням 

різних методів, а також суттєва наповненість змісту відносин з охорони й захисту 

лісового фонду деліктним складником адміністративного права, можливість захисту 

прав, що постають із лісових відносин як в адміністративному порядку, так і в 

порядку адміністративного судочинства, дають змогу говорити про пріоритетність 

адміністративно-правового регулювання у врегулюванні та охороні відносин, 

пов’язаних із лісовим фондом, що доводиться крізь призму його суб’єктів, методів, 

предмета, термінології тощо. 

2. Доведено праксеологічний характер змісту понять «охорона» та «захист» і 

нормативний характер понять «правова охорона» та «правовий захист». 

Обґрунтовано безпосередній зв’язок поняття «адміністративно-правова охорона 

лісового фонду» з поняттям «адміністративно-правова охорона публічного порядку» 

в широкому розумінні останнього (включення першого до змісту другого). 

Пропонується авторський варіант дефініції «безпека лісового фонду» як стану 
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лісового фонду України, за якого відносини, пов’язані з використанням усіх його 

складових частин, характеризуються стабільним упорядкуванням і врегулюванням; 

відсутність загроз завдання будь-якої шкоди забезпечується охоронними нормами 

адміністративного та кримінального законодавства, а порушення цих норм має 

наслідком захист засобами цивільного, адміністративного й кримінального 

законодавства. З огляду на аналіз змісту нормативних категорій «захист», «охорона» 

та пов’язаних із ними суміжних понять пропонуються авторські дефініції 

«адміністративно-правова охорона лісового фонду» (це система заходів, закріплених 

нормами адміністративного законодавства, метою яких є збереження, відновлення, 

поліпшення стану лісового фонду, забезпечення ефективного його використання, 

попередження негативних наслідків різних дій чи бездіяльності, унаслідок яких 

створюється загроза лісовому фонду) та «адміністративно-правовий захист лісового 

форму» (це закріплені в деліктному складнику адміністративного права положення, 

реалізація яких спрямована на ліквідацію наслідків правопорушень у сфері лісових 

відносин, відновлення становища, яке існувало до такого правопорушення, 

притягнення до адміністративної відповідальності винних осіб). 

3. Встановлено, що механізм адміністративно-правового регулювання лісового 

фонду є базовою категорією для механізму публічного адміністрування цим 

фондом, а в структурі механізмів охорони й захисту лісового фонду як елементів 

механізму адміністративно-правового регулювання виокремлюються всі елементи 

структури механізму правового регулювання (норми права, нормативно-правові 

акти, юридичні факти, правові відносини, правореалізаційні акти), завдяки яким 

механізми адміністративно-правової охорони й захисту лісового фонду впливають 

на механізм адміністративно-правового регулювання лісових відносин загалом. 

4. Доведено, що в співвідношенні «регулюючі/охоронні» норми переважають 

перші, якими визначено правовий статус суб’єктів владних повноважень у сфері 

охорони та захисту лісового фонду. Також закріплено перелік дозвільних процедур, 

встановлено коло прав та обов’язків власників лісів і лісокористувачів, компетенцію 

суб’єктів публічної адміністрації тощо. Охоронні та захисні норми сконцентровано 

в двох кодифікованих джерелах адміністративного права ‒ Кодексі України про 
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адміністративні правопорушення та Кодексі адміністративного судочинства 

України. У співвідношенні «матеріальні/процесуальні» норми переважають останні 

(у процедурній частині), значним недоліком яких є несистематизованість, що 

пов’язується з відсутністю єдиного кодифікованого акта, у якому були б зібрані 

відповідні норми. 

5. Обґрунтовано, що специфіка адміністративно-правового регулювання 

відносин у сфері лісового господарства пов’язана з належністю відповідних норм до 

різних «блоків», таких як деліктний складник, дозвільні процедури, адміністративні 

послуги, компетенція щодо контролю та нагляду тощо. Акцентовано увагу на 

прогалинах нормативно-правових актів у кожному блоці: необхідності закріплення 

альтернативних адміністративному штрафу адміністративних стягнень, необхідності 

суттєвого збільшення розмірів штрафів, закріплення нових складів адміністративних 

правопорушень (наприклад, запровадження відповідальності посадових осіб за 

зволікання з прийняттям необхідних підзаконних актів, якими запускається 

механізм реалізації законів у різних сферах, у тому числі у сфері охорони й захисту 

лісового фонду України) тощо. 

6. З’ясовано, що у сфері охорони та захисту лісового фонду виникають 

регулюючі й охоронні адміністративно-правові відносини, нормативне 

врегулювання яких є недосконалим. Обґрунтовується доцільність побудови 

структури глави 22 Лісового кодексу України в бланкетний спосіб, проте із чіткою 

конкретизацією такого посилання та неможливістю закріплення невичерпного 

переліку таких правопорушень. Також визначається доцільність концентрації всіх 

галузевих правопорушень (у тому числі адміністративних) у межах відповідних 

галузевих кодифікованих актів. 

7. Охарактеризовано різноманітні форми міжнародного співробітництва у сфері 

охорони та захисту лісового фонду, яке оформлюється за допомогою міжнародних 

актів-документів, аналіз змісту яких свідчить про такі особливості: а) 

різноманітність суб’єктів їх укладання; б) різний ступінь деталізації їх змісту 

(переважає узагальнений і неконкретизований) та різні сфери їх поширення (на 

відносини з охорони навколишнього природного середовища загалом або 
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безпосередньо на відносини у сфері лісового господарства); в) переважання 

строкових актів із закріпленням положень про можливість їх пролонгації; г) 

поширеність таких рівнів співробітництва, як освітній, інформаційний та 

організаційний; ґ) переважання неконкретних норм і бланкетний спосіб їх викладу. 

Охарактеризовано праксеологічні форми співробітництва. Вивчення нормотворчого 

досвіду у сфері лісового господарства окремих країн (наприклад, Білорусі, Латвії, 

Польщі, Туреччини та інших) свідчить про доцільність запозичення окремих 

положень їхнього законодавства, зокрема щодо закріплення базових термінів, 

підготовки кваліфікованих кадрів, дотримання принципу науковості, чіткого 

розмежування адміністративних і господарських функцій між відповідними 

суб’єктами у сфері лісового господарства тощо. Виокремлено перспективні напрями 

подальшого міжнародно-правового співробітництва в галузі охорони та захисту 

лісового фонду, протидії адміністративним правопорушенням у відповідній сфері. 

8. Обґрунтовано такі напрями вдосконалення адміністративно-правової 

охорони та захисту лісового фонду: а) нормативний (з виокремленням проблемних 

аспектів щодо норм-дефініцій (дефінітивний складник), норм-принципів 

(засадничий складник), регулюючих адміністративно-правових норм у сфері 

охорони й захисту лісового фонду, охоронних адміністративно-правових норм 

(адміністративно-деліктний складник), процедурних адміністративно-правових 

норм у сфері охорони та захисту лісового фонду); б) інституційний (реорганізація в 

міністерство, що дасть змогу оптимізувати управління та вирішити проблему 

дублювання окремих повноважень (наприклад, щодо державного нагляду/контролю, 

щодо укладення міжнародних актів-документів про співробітництво)); в) 

інформаційний (з виокремленням у складі останнього освітнього та громадського 

рівнів). 
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