
Пояснювальна записка до проекту закону «Національна лісова 

політика» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту закону 
 

Прийняття закону «Національна лісова політика» зумовлене 

необхідністю визначення засад розвитку лісової галузі України з 

урахуванням економічної, екологічної та соціальної цінності лісів та 

сучасних глобальних викликів суспільству.  

Запропоновані у проекті закону основні положення національної 

лісової політики базуються на концепції сталого розвитку, цілі якої визначені 

на конференції  ООН з питань сталого розвитку у 2015 році у Нью-Йорку, на 

засадах «зеленої» економіки, задекларованої як глобальний пріоритет на 

конференції з питань сталого розвитку «Ріо+20» у Ріо-де-Жанейро в 2012 

році.  

Крім цього національна лісова політика враховує пан-європейський  

процес захисту лісів «Forest Europe», а саме, резолюції конференцій міністрів 

європейських країн щодо захисту лісів в Європі: Страсбурзької  конференції 

1990 р,  Гельсінкської конференції 1993 р., Лісабонської конференції 1998 р.,  

Віденської конференції 2003 р., Варшавської конференції 2007 р, конференції 

в Осло 2011 р. і Мадридської  конференції 2015 року. 

Беручи до уваги євроінтеграційні стратегічні пріоритети зовнішньої 

політики України та асоціативний статус України в ЄС, національна лісова 

політика враховує положення Лісової стратегії ЄС 2013 року, схваленої 

Європейським Парламентом у 2015 році.  

Усвідомлюючи невідкладність дій з  попередження глобальних змін 

клімату, основні положення у проекті закону «Національна лісова політика 

України» враховують намагання світової спільноти і особливо 

конструктивну позицію Європейського Союзу щодо стабілізації клімату на 

Землі до кінця двадцять першого століття (в рамках глобальної екологічної 

угоди, що прийнята учасниками Кліматичної конференції ООН у Парижі в 

2015 році).  

Зазначені вище пріоритети, що покладені в основу проекту закону, 

покликані визначати шлях розвитку лісового господарства України. 

Подальша їх деталізація та забезпечення практичного впровадження мають 

знайти відображення у законодавчо-правовій базі України та відповідно у 

системі прийняття управлінських рішень щодо забезпечення економічно 

ефективного, екологічно збалансованого та соціально орієнтованого 

лісокористування.    

 

2. Цілі і завдання проекту закону 

Метою прийняття проекту закону є створення законодавчих засад 

формування та реалізації національної лісової політики України як 

комплексу дій, спрямованих на забезпечення охорони, відтворення, 
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ефективного і збалансованого використання лісових ресурсів задля захисту 

інтересів та прав теперішнього та майбутнього покоління.  

В проекті закону сформовані цілі, пріоритети та завдання національної 

лісової політики в державі.   

 

3. Загальна характеристика та основні положення проекту закону 
Проект закону складається із 7 розділів, 21 статті, в яких сформовано 

мету, принципи та інструменти національної лісової політики; основні 

положення сталого ведення лісового господарства, як одного із принципів 

лісової політики; засади лісової політики щодо форм власності на ліси; 

функції держави у формуванні та реалізації лісової політики; принципи 

формування державних інституцій, відповідальних за ліси; економічні, 

екологічні та соціальні аспекти лісової політики. 

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового 

регулювання 

Правове регулювання лісових відносин в Україні здійснюється 

Конституцією України, Лісовим кодексом України та іншими нормативно-

правовими актами з питань ведення лісового господарства. Окремі 

стратегічні положення розвитку лісової галузі України, викладені у низці 

законодавчих актів, не забезпечують цілісного стратегічного орієнтиру її 

розвитку з урахуванням сучасних екологічних, економічних та соціальних 

умов і глобальних викликів суспільству.     

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 
Проект закону передбачає можливість введення економічних та 

фінансових стимулів розвитку лісового господарства через зміни 

податкового та бюджетного кодексів України. 

 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття 

проекту закону 
Забезпечення сталого розвитку лісового господарства України та 

довгострокового лісокористування за сучасних умов. 
 

 

Проект закону «Національна лісова політика» розроблено за 

участю співробітників: 
1. Національного лісотехнічного університету України університету у 

складі: 

− професор кафедри екологічної економіки, д.е.н., віце-президент 

Лісівничої академії наук України І. П. Соловій, 

− завідувач кафедри менеджменту  організацій і  адміністрування, к.е.н. 

А. А. Головко,  



− завідувач кафедри лісівництва, д.с.-г.н., академік Лісівничої академії 

наук України В. В. Лавний. 

2.  Національного університету біоресурсів і природокористування 

України у складі: 

− директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового 

господарства,  д.с.-г.н., професор, академік Лісівничої академії наук 

України П. І. Лакида; 

− завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, к.с.-г.н., 

доцент, голова Товариства лісівників України Ю. М. Марчук;  

− доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту, к.с.-г.н.,  

П. В. Кравець; 

− доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту, к.е.н., 

О. П. Павліщук. 

3. Національної академії наук України: 

– провідний науковий співробітник відділу комплексної оцінки та 

управління природними ресурсами Державної установи «Інститут 

економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 

д.е.н., професор І. М. Лицур.    

 

 


