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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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. 

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 
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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, 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 

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 
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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: 

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 
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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 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; 

– 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 
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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 

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.). 

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.). 
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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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, окреслено зв’язок 

роботи з науковими програмами та планами, визначено мету й завдання, об’єкт 

і предмет дослідження, його методи, обґрунтовано наукову новизну та 

практичне значення результатів роботи, наведено відомості про апробацію 

результатів роботи, публікації та структуру дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади та нормативне регулювання 

адміністративно-правової охорони й захисту лісового фонду» складається з 

двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Лісовий фонд України як об’єкт охорони та захисту 

нормами адміністративного права» визначається комплексність поняття 

«лісовий фонд», що є предметом дослідження фахівців у галузі біологічних 

(праці А.Б. Чаплигіної, С.М. Панченка та інших авторів), 

сільськогосподарських (розвідки В.П. Новицького, О.Б. Бондаря та інших 

науковців), економічних (роботи М.І. Цалан, І.В. Ярошенка та інших учених), 

технічних (праці М.І. Густія, О.О. Смотр та інших авторів), педагогічних 

(роботи Л.В. Королецької, С.В. Яшник та інших учених) наук. Крім цього, 

лісовий фонд є об’єктом регулювання та захисту значної кількості галузей 

вітчизняного права: екологічного, природоресурсного, земельного (праці 

Л.В. Мендик, М.М. Заверюхи та інших авторів), кримінального права й процесу 

(розвідки О.В. Заічко, С.Б. Гавриша та інших науковців), державного 

управління (роботи М.Б. Бизової, О.А. Мельниченка та інших учених) тощо. 

З огляду на важливість лісового фонду як об’єкта адміністративно-правової 

охорони та захисту пропонується закріплення окремої статті в Лісовому кодексі 

України з низкою термінів, серед яких – «лісовий фонд України» (наразі 

сформульовано нечітко, він не відповідає вимогам, що висуваються до норм-

дефініцій), «державний лісовий фонд», «комунальний лісовий фонд», 

«приватний лісовий фонд» (наразі не закріплені, проте з огляду на форми 

власності на ліси таке закріплення є доцільним), «охорона лісового фонду», 

«захист лісового фонду» (наразі відповідні дефініції відсутні). Вказується на 

несформованість лісового права як самостійної галузі права через відсутність 

низки загальновизнаних базових ознак галузі, обґрунтовується його розгляд як 

підгалузі адміністративного права, що пов’язано з історичним корінням та 

значним обсягом як регулюючих, так і охоронних адміністративно-правових 

норм у сфері лісових відносин. Обґрунтовується доцільність розгляду лісового 
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фонду з позиції дихотомій «публічне право»/«приватне право», «матеріальне 

право»/«процесуальне право», завдяки чому доводиться масштабність сфери 

відносин лісового господарства, яка пов’язана з адміністративним правом. 

У підрозділі 1.2 «Охорона та захист лісового фонду: поняття, сутність і 

співвідношення» характеризуються особливості адміністративно-правової 

охорони й захисту лісового фонду, зокрема такі: 1) наявність регулюючих 

адміністративно-правових норм, якими визначено систему суб’єктів владних 

повноважень та їх компетенцію у сфері охорони й захисту лісового фонду; 

2) можливість притягнення до адміністративної відповідальності; 

3) обов’язкова участь у відповідних відносинах суб’єктів владних повноважень 

із домінуванням виконавчої гілки (дозвільні процедури, повноваження у сфері 

контролю за охороною й захистом лісів, участь у деліктних процедурах із 

можливим «переростанням» в адміністративно-судочинську форму захисту 

прав); 4) можливість оскарження дій суб’єктів владних повноважень у частині 

дозвільного провадження та притягнення до адміністративної відповідальності. 

На підставі аналізу доктринальних визначень понять «охорона прав», 

«охорона правопорядку», «публічний порядок», «охорона публічного порядку» 

автором робиться висновок про можливість поширення останнього на 

відносини, пов’язані з лісовим фондом, що є доцільним з погляду можливості 

використання всього арсеналу методів адміністративного права та таких його 

інструментів, як призупинення діяльності, вилучення предметів її здійснення та 

об’єктів посягань, попередження про усунення наслідків і причин. Вказується 

на недоліки законодавства, серед яких – закріплення адміністративно-правових 

обов’язків шляхом відкритого їх переліку без вказівки на конкретні законодавчі 

акти, що робить реалізацію таких норм ускладненою; неконкретні конструкції 

регулятивних норм, якими встановлено адміністративно-правові обов’язки 

суб’єктів (посилання на законодавство загалом без конкретизації нормативно-

правового акта). 

Розділ 2 «Механізм адміністративно-правової охорони та захисту 

лісового фонду» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Норми адміністративного законодавства як початковий 

елемент адміністративно-правової охорони та захисту лісового фонду» 

охарактеризовано механізм адміністративно-правової охорони та його зв’язок із 

системою адміністративного права, щодо якої визначено тенденцію перегляду її 

змісту та підтримується розгляд структури галузі як поєднання Загального й 

Особливого адміністративного права з виокремленням в останньому публічного 

адміністрування у сфері лісових відносин. Виокремлено особливості 

регулюючих адміністративно-правових норм у сфері охорони й захисту 

лісового фонду щодо таких питань: а) системи суб’єктів їх прийняття та 

реалізації з пропозицією додаткових критеріїв класифікації (мета наділення 

повноваженнями та/або обов’язками, наявність владних повноважень); 

б) структури відповідних норм, які рідко мають триелементний склад; 

в) пов’язаності з компетенцією відповідних органів та процедурним аспектом 

під час їх реалізації (прояв значної частини відносин у формі 

надання/отримання адміністративних послуг). 
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Вказується на специфіку адміністративно-правових норм у сфері охорони й 

захисту лісового фонду (їх численність, багатоманітність різновидів, 

різноплановий зміст, суперечливість змісту окремих норм, відсутність 

системності в розташуванні, розпорошеність по нормативно-правових актах 

різної юридичної сили). З метою вдосконалення нормативного врегулювання 

статусу суб’єктів адміністративно-правової охорони й захисту лісового фонду 

обґрунтовується доцільність розмежування функцій і назви лісової охорони 

(функції є подвійними (охорона та захист), а в назві відображена лише одна з 

них), у зв’язку із чим пропонується зміна назв «державна лісова охорона», 

«лісова охорона інших постійних користувачів і власників лісів» на «служба 

лісової безпеки», «державна служба лісової безпеки». 

У підрозділі 2.2 «Формалізовані акти як елемент механізму 

адміністративно-правової охорони та захисту лісового фонду» аналізуються 

нормативно-правові акти різної юридичної сили та різних суб’єктів прийняття, 

норми яких спрямовані на врегулювання відносин у сфері лісового фонду, з 

узагальненням специфіки, що пов’язана з належністю відповідних норм до 

різних «блоків» суспільних відносин, та акцентуванням уваги на недоліках 

такого врегулювання. Зазначається, що вдосконалення адміністративно-

деліктних правових норм може відбуватися як за рахунок змінення підходів до 

вже існуючих санкцій (шляхом підвищення розмірів штрафів), так і за рахунок 

запровадження інших стягнень, які є альтернативою штрафу (наприклад, 

громадських робіт). Адміністративно-судочинський складник 

адміністративного права у сфері охорони й захисту лісового фонду 

проявляється в разі порушень прав власників лісів та лісокористувачів із боку 

суб’єктів владних повноважень, а недоліком Кодексу адміністративного 

судочинства України є його спрямованість здебільшого на захист прав 

громадян і меншою мірою ‒ на захист прав та інтересів інших суб’єктів. 

Наявність значного спектра суб’єктів владних повноважень, до компетенції 

яких віднесено ті чи інші аспекти охорони й захисту лісового фонду, зумовлює 

значний обсяг регулюючих норм адміністративного права, які включають не 

лише спеціальні, що пов’язані з компетенцією відповідного суб’єкта у сфері 

охорони та захисту лісового фонду, а й загальні, які регулюють статус 

відповідного центрального органу виконавчої влади, питання його взаємодії з 

громадянами (особистий прийом, усі різновиди звернень тощо). 

У підрозділі 2.3 «Правовідносини з охорони та захисту лісового фонду як 

елемент механізму адміністративно-правового регулювання» висвітлюються 

особливості регулюючих та адміністративно-деліктних адміністративних 

правовідносин у сфері охорони й захисту лісового фонду. Перші здебільшого 

пов’язані з покладенням на власників лісів і лісокористувачів обов’язків з 

охорони й захисту лісів, а другі ‒ з діяльністю конкретних суб’єктів публічної 

адміністрації, наділених відповідною компетенцією щодо додержання вимог 

про охорону й захист лісів, притягнення до адміністративної відповідальності, 

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

наділених повноваженнями у сфері охорони та захисту лісового фонду, з 

особливим різновидом судочинства (адміністративне) тощо. 
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Наведено прогалини адміністративно-правового регулювання й охорони 

відносин у сфері лісового фонду, зокрема: 1) відсутність значної кількості 

нормативних дефініцій; 2) порушення принципу рівності всіх форм власності 

на ліси (охорона лише державної форми власності); 3) наявність практично 

«непрацюючих» норм; 4) недосконала система розподілу повноважень із 

розгляду справ, пов’язаних з охороною та захистом лісів; 5) нелогічність 

розташування та часткове дублювання норм про відповідальність за 

правопорушення у сфері лісового господарства в різних кодифікованих актах; 

6) закріплення невичерпного переліку правопорушень тощо. Запропоновано 

додатковий критерій класифікації правопорушень у сфері охорони й захисту 

лісового фонду (галузева належність норм, якими закріплені правопорушення) з 

виокремленням у його межах груп норм кодифікованих і некодифікованих 

актів. 

Розділ 3 «Міжнародний досвід та перспективи вдосконалення 

адміністративно-правової охорони й захисту лісового фонду» складається з 

двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Міжнародне співробітництво як складова частина 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо охорони та захисту лісового 

фонду» вказується на активність у сфері міжнародного співробітництва, що 

пов’язане з міжнародними зобов’язаннями України щодо охорони 

навколишнього природного середовища та раціонального використання 

природних ресурсів. Автором детально досліджено зміст двосторонніх 

меморандумів з Італією, Францією, Грузією, Швецією та іншими країнами, 

двосторонніх угод із США, Францією, Канадою, Японією, Польщею, Данією, 

Туреччиною, Латвією тощо (при цьому вказується на переважання загальних 

міжнародних актів-документів (щодо охорони навколишнього природного 

середовища) порівняно зі спеціалізованими (щодо лісового фонду)) та 

конвенцій (Конвенції про охорону біологічного різноманіття, Європейської 

ландшафтної конвенції та інших). Обґрунтовується доцільність запозичення 

позитивного нормативно-правового досвіду у сфері нормативного регулювання 

лісового господарства таких країн, як Білорусь, Латвія, Польща, Туреччина 

тощо, а також виокремлюються перспективні напрями подальшого 

міжнародного співробітництва щодо охорони й захисту лісового фонду, 

протидії правопорушенням у сфері лісового господарства. 

У підрозділі 3.2 «Актуальні проблеми адміністративно-правового 

регулювання в галузі охорони й захисту лісового фонду і практики його 

реалізації та шляхи їх вирішення» на підставі аналізу наявних у сфері охорони й 

захисту лісового фонду проблем автором виокремлено нормативний, 

інституційний та інформаційний напрями вдосконалення. 

Нормативний напрям пов’язаний із необхідністю вдосконалення 

законодавчого врегулювання положень загального та спеціального характеру. 

Процес урегулювання положень загального характеру визначають такі вимоги: 

1) виокремлення в Лісовому кодексі України окремої статті з дефініціями; 

2) удосконалення формулювання вже наявних дефініцій у частині зміни тих із 

них, у яких визначення надається через інше поняття, дефініція якого 
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нормативно не закріплена; 3) закріплення норм-принципів; 4) дотримання 

логіки в побудові структури Лісового кодексу України загальних і спеціальних 

норм про охорону й захист лісів та окремих лісових ділянок; 5) узгодження 

назви суб’єктів охорони та захисту лісового фонду з тими функціями, які ними 

виконуються; 6) усунення використання в нормах законодавчих актів 

надмірного «відсилання» до інших нормативно-правових актів; 7) посилення 

засад визначеності змісту нормативних положень; 8) узгодження змісту 

підзаконних і законодавчих актів; 9) уникнення використання оціночних 

формулювань окремих норм; 10) скасування дублюючих один одного 

підзаконних нормативно-правових актів, якими регулюється правовий статус 

центральних органів виконавчої влади, наділених повноваженнями у сфері 

охорони та захисту лісового фонду. 

Процес урегулювання положень спеціального характеру визначають такі 

вимоги: 1) уніфікація законодавчого розуміння змісту спеціальних понять; 

системи суб’єктів у сфері регулювання, управління, охорони й захисту, 

контролю за охороною та захистом лісового фонду; статусу громадських 

організацій у сфері охорони навколишнього природного середовища в 

нормативно-правових актах (на прикладі Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» та Лісового кодексу України); 

2) своєчасне прийняття підзаконних актів, що є необхідними для реалізації 

норм законів (на прикладі Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою 

конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат»). 

Інституційний напрям удосконалення адміністративно-правового 

регулювання в галузі охорони й захисту лісового фонду передбачає 

необхідність реформування центрального органу виконавчої влади, який має 

координувати та реалізовувати державну політику у сфері лісового 

господарства, з наділенням його відповідними повноваженнями (доцільність 

модифікації статусу Державного агентства лісових ресурсів України до рівня 

міністерства з концентрацією в цього суб’єкта всіх лісів державної форми 

власності), а також необхідність урегулювання правового статусу суб’єктів 

недержавного сектору охорони лісів. 

Інформаційний аспект удосконалення адміністративно-правового 

регулювання в галузі охорони й захисту лісового фонду включає низку заходів 

щодо належної екологічної правової освіти, просвіти, поінформованості 

громади, пропаганди правомірної поведінки щодо охорони й захисту лісового 

фонду та активізації участі громади в усіх цих та інших заходах. 

 

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-
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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 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 
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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 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 безпосередньо на відносини у сфері лісового 
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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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АНОТАЦІЇ 

 

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

лісового фонду України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 ‒ адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2019. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню особливостей охорони 

та захисту лісового фонду за допомогою норм адміністративного права. 

Доведено комплексність відносин у сфері охорони й захисту лісового фонду як 

важливого об’єкта національної (у частині екологічної) безпеки, яка пов’язана з 

декількома аспектами, головними з яких є такі: 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 складників, що 

пов’язані з формою власності на ліси. 
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Доведено, що адміністративно-правова охорона та захист є переважаючими 

складниками правової охорони й правового захисту відносин у сфері лісового 

фонду, які виявляються в таких аспектах: а) наявності регулюючих 

адміністративно-правових норм, якими визначено систему суб’єктів владних 

повноважень і їх компетенцію у сфері охорони й захисту лісового фонду; 

б) можливості притягнення до адміністративної відповідальності; в) наявності 

зв’язків власників лісів та лісокористувачів із суб’єктами владних повноважень, 

зокрема, виконавчої гілки влади; г) можливості оскарження дій суб’єктів 

владних повноважень як у частині дозвільного провадження, так і в частині 

притягнення до адміністративної відповідальності уповноваженими на те 

органами та посадовими особами за правопорушення у сфері лісового 

господарства. 

Окреслено недоліки в нормативному врегулюванні питань адміністративно-

правової охорони й захисту лісового фонду. Обґрунтовано нормативний, 

інституційний та інформаційний напрями вдосконалення сфери 

адміністративно-правової охорони й захисту лісового фонду з виокремленням у 

складі першого дефінітивного, засадничого, регулятивного, охоронного та 

процедурного складників, а в складі останнього ‒ освітнього та громадського 

рівнів. 

Ключові слова: адміністративно-правова охорона лісового фонду, 

адміністративно-правове регулювання відносин у сфері лісового фонду, 

адміністративно-правовий захист лісового фонду, лісовий фонд, суб’єкти 

публічної адміністрації у сфері лісового фонду. 

 

Юшкевич К.В. Административно-правовые основы охраны и защиты 

лесного фонда Украины. ‒ Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию особенностей охраны 

и защиты лесного фонда с помощью норм административного права. Доказана 

комплексность отношений в сфере охраны и защиты лесного фонда как 

важного объекта национальной (в части экологической) безопасности, которая 

связана с несколькими аспектами, главными из которых являются такие: 

а) проявление в различных сферах общественной жизни и междисциплинарное 

значение базового понятия «лес»; б) отнесение его к сфере регулирования и 

обеспечения охранными нормами различных отраслей права; в) объединение 

этим понятием различных составляющих в контексте существования разных 

форм собственности на леса. 

Обосновывается, что административно-правовая охрана и защита являются 

доминирующими составляющими правовой охраны и правовой защиты 

отношений в сфере лесного фонда, которые проявляются в таких аспектах: 

а) наличии регулирующих административно-правовых норм, которыми 

определена система субъектов властных полномочий и их компетенция в сфере 
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охраны и защиты лесного фонда; б) возможности привлечения к 

административной ответственности; в) наличии связей между собственниками 

лесов и лесопользователями и субъектами властных полномочий, в частности, 

исполнительной ветви власти; г) возможности обжалования действий субъектов 

властных полномочий как в части разрешительного производства, так и в части 

привлечения к административной ответственности уполномоченными на то 

органами и должностными лицами за правонарушения в сфере лесного 

хозяйства. 

Очерчены недостатки нормативного регулирования вопросов охраны и 

защиты лесного фонда. Сформулирован ряд конкретных предложений по 

усовершенствованию законодательства в сфере административно-правовой 

охраны и защиты лесного фонда Украины. Обоснованы нормативное, 

институциональное и информационное направления усовершенствования 

сферы административно-правовой охраны и защиты лесного фонда с 

выделением в составе первого дефинитивной, регулятивной, охранительной, 

процедурной составляющих, а в составе последнего ‒ образовательного и 

общественного уровней. 

Ключевые слова: административно-правовая охрана лесного фонда, 

административно-правовое регулирование отношений в сфере лесного фонда, 

административно-правовая защита лесного фонда, лесной фонд, субъекты 

публичной администрации в сфере лесного фонда. 

 

Yushkevych Kh.V. Administrative law principles of protection and defence 

of forest fund of Ukraine. – 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 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. 
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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 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. 

Key words: administrative law protection of forest fund, administrative law 

regulation of relations in the sphere of forest fund, administrative law defence of 

forest fund, forest fund, subjects of public administration in the sphere of forest fund. 
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