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ВСТУП
В умовах глобального підвищення попиту на продукцію

лісового господарства та екологічні послуги важливим є
досягнення балансу між потребами споживачів і природни(
ми можливостями лісу, що стане основою раціонального
лісокористування у загальній стратегії сталого соціально(
економічного та екологічного розвитку країни, орієнтова(
ної на довгострокову перспективу.

Основним завданням нашого дослідження є оцінка за(
ходів, здійснених у процесі реформування галузі лісового
господарства, та критичний аналіз отриманих результатів з
позиції обліково(аудиторського забезпечення сталого лісо(
користування. Це дозволить теоретично узагальнити і ок(
реслити основні напрями підвищення еколого(економічної
ефективності ведення лісового господарства з наступною
їх практичною розробкою в межах конкретних державних
лісогосподарських підприємств.

Контент(аналіз літературних джерел показав, що про(
блеми сталого і раціонального лісокористування висвітлю(
ються в багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних наукових
працях, серед яких варто виділити наукові доробки
С.А. Генсірука, П.К. Диньки, Я.В. Коваля, М.В. Римара,
Є.І. Сенька, І.М. Синякевича, Ю.Ю. Туниці, О.І. Фурдичка та
інших вчених. Проте, на нашу думку, обліково(аудиторсь(
ким аспектам раціонального лісоуправління в них, на жаль,
не приділено належної уваги.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Організація лісового господарства має на меті забез(
печувати правову і технічну регламентацію раціонального
ведення і використання лісових ресурсів залежно від при(
родних та економічних умов, цільового призначення, місце(
розташування, породного складу лісів, а також функцій, які
вони виконують. Саме тому, важливою є критична оцінка
правового поля, в межах якого здійснюють свою оператив(
ну діяльність суб'єкти господарювання.

Для вирішення поставленого завдання нами викорис(
тано системний підхід, який дозволив виявити наступну тен(
денцію: на законодавчому рівні протягом останніх п'яти
років було прийнято низку нормативних актів, які регламен(
тують і узагальнюють основні напрями реформування лісо(
господарської галузі. Серед них варто виокремити:
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— Лісовий кодекс України, зі змінами і доповненнями;
— розпорядження Кабінету Міністрів України "Про

схвалення Концепції реформування та розвитку лісового
господарства" від 18 квітня 2006 р., № 208(р;

— постанова Кабінету Міністрів України "Про затверд(
ження Державної цільової програми "Ліси України" на
2010—2015 роки" від 16 вересня 2009 р., № 977;

— розпорядження Кабінету Міністрів України "Про
схвалення Концепції створення єдиної державної системи
електронного обліку деревини" від 16 вересня 2009 р., №
1090(р;

— наказ Державного комітету лісового господарства
України "Про організацію та проведення аукціонів з прода(
жу необробленої деревини" від 19 лютого 2007 р. № 42 тощо.

Початок змінам у лісовому господарстві поклало зат(
вердження нового Лісового кодексу України, стосовно пра(
вомірності якого і досі ведуться активні дискусії. В обліко(
во(аудиторському відношенні Лісовий кодекс України рег(
ламентує основні принципи державного обліку лісів та ве(
дення лісового кадастру (ст. 49—54). Необхідність здійснен(
ня обліку лісів на макрорівні (на рівні держави) визначаєть(
ся закономірно зумовленою потребою в отриманні достов(
ірної інформації про стан лісових насаджень як джерела
національного багатства країни та кількісно(якісні зміни у
його структурі. Крім цього, ведення державного обліку лісів
сприяє ефективнішій реалізації принципів сталого лісоко(
ристування в цілому та управлінської функції контролюю(
чих органів зокрема. Стаття 54 Лісового кодексу України
підтверджує, що облік лісів включає збір та узагальнення
відомостей, які характеризують кожну лісову ділянку за
площею, кількісними та якісними показниками [1].

Окрім цього, основними нормативно(правовими доку(
ментами, які визначають правила здійснення державного
обліку лісів та лісового кадастру, є "Порядок ведення дер(
жавного лісового кадастру та обліку лісів", затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р.
№ 848, та Інструкція "Про порядок ведення державного лісо(
вого кадастру і первинного обліку лісів", затверджена нака(
зом Міністерства лісового господарства України від 15 лис(
топада 1995 р. № 134. Згідно з нормами, регламентованими
даними документами, Державний лісовий кадастр та облік
лісів ведеться Державним агентством лісових ресурсів Украї(
ни за єдиною для усіх лісів системою за рахунок коштів дер(
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жавного бюджету з метою забезпечення ефективної органі(
зації охорони і захисту лісів, їх раціонального використання
та відтворення, здійснення постійного контролю за якісними
і кількісними змінами в лісовому фонді України.

За даними державного обліку лісів здійснюється укруп(
нений аналіз і контроль результатів лісогосподарської діяль(
ності, опрацювання перспективних і проблемних питань роз(
витку лісового господарства, прогноз динаміки лісів, уточ(
нення розмірів лісокористування, технічні розрахунки дов(
готермінового планування тощо [2].

Реформування лісової галузі продовжилося запровад(
женням системи аукціонних продажів лісоматеріалів і відміни
прямих договорів. Очікуваними результатами таких інновацій
повинні були стати прозорість і прогнозованість у роботі зі
споживачами, оптимізація цін, зростання споживання дере(
вини внутрішніми товаровиробниками тощо. Натомість фак(
тично отримали перманентне зростання цін на деревину,
збільшення частки експорту лісоматеріалів круглих у загаль(
ному обсязі реалізації продукції та суттєве ускладнення
фінансових розрахунків між суб'єктами господарювання.

Важливим кроком на шляху протидії тіньовому ринку
стало затвердження Кабінетом Міністрів України Концепції
створення єдиної державної системи електронного обліку
деревини. Її реалізація дасть змогу, серед іншого, забезпе(
чити за рахунок впровадження електронної системи конт(
ролю проведення перехресної перевірки походження дере(
вини, виявлення фактів протиправних дій щодо заготівлі,
постачання та реалізації деревини. В обліково(аудиторсь(
кому аспекті очікуваними результатами є удосконалення
механізму контролю якості і фінансової дисципліни, поряд(
ку ведення бухгалтерського обліку, збільшення обсягів ви(
робництва вітчизняної лісопродукції з урахуванням прин(
ципів управління лісовими ресурсами, що передбачають їх
невиснажливе використання та загальне підвищення ефек(
тивності управління лісовою галуззю [3].

Кабінетом Міністрів України розроблено і затверджено
відповідним розпорядженням Державну цільову програму
"Ліси України" на 2010—2015 р. Метою цієї програми є визна(
чення основних напрямів збалансованого розвитку лісового
господарства, спрямованих на посилення екологічних, соціаль(
них та економічних функцій лісів. Одним із способів досягнен(
ня поставленої мети є проведення моніторингу стану та інвен(
таризації лісів, а також здійснення їх державного обліку.

У межах дії даної програми відбувається поетапна сер(
тифікація лісів, основною метою якої є забезпечення ста(
лого управління лісами та ведення лісового господарства,
що передбачає створення умов для збалансованого вирі(
шення економічних, екологічних та соціальних питань шля(
хом покращення обліку та використання лісових ресурсів,
підвищення рівня ведення лісового господарства. Стосов(
но лісової сертифікації, то варто зауважити, що вона ініціює
покращення лісоуправління, в тому числі і через оптиміза(
цію обліку лісових ресурсів за рахунок ведення перманент(
ного радіологічного моніторингу деревних насаджень.

Державна цільова програма "Ліси України" на 2010 —
2015 р. тісно корелює із розробленою Концепцією рефор(
мування та розвитку лісового господарства (схваленою роз(
порядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.06 № 208(
р) і стала важливою складовою загальної стратегії збалан(
сованого соціально(економічного та екологічного розвит(
ку галузі на довгострокову перспективу.

Необхідність розробки концепції реформування та роз(
витку лісового господарства викликана становленням нових
економічних відносин у державі, появою комплексу еколо(
гічних, економічних і соціальних проблем, необхідністю
ведення лісового господарства на засадах збалансованого
розвитку, підвищення ефективності лісоуправління, багато(
цільового використання лісових ресурсів і корисних влас(
тивостей лісу, а також збільшення площі лісів до оптималь(

ної [6]. Варто зауважити, що дана концепція розроблялася
з використанням європейського досвіду ведення лісового
господарства. Серед числа країн, цікавих Україні своїми
моделями лісових відносин, фахівці галузі виділяють Росію,
Литву, Чехію і Польщу. Польська модель є найприйнятнішою
для національної економіки лісокористування, оскільки за
своєю суттю є дуже ефективною.

Посилаючись на досвід Польщі, необхідно вказати, що
в цій країні діаметрально протилежна пропозиціям автора
система лісових відносин. Державні лісові підприємства, які
господарюють на 78,5 % лісів, не торгують лісом на пні, а
реалізують зрубану деревину зі складу чи "біля дороги".
Приватні лісозаготівельники (і не тільки лісозаготівельни(
ки) працюють з надлісництвами (аналог лісгоспів) на підря(
дах, заготовляючи деревину. За це вони отримують плату.
Деревина продається лісогосподарськими підприємствами
і отримані кошти є основою фінансових потоків (90 %), які
йдуть на збереження та примноження лісових ресурсів. По(
пенної плати не існує, є податок на землю, який справляєть(
ся в місцевий бюджет і лише за експлуатаційні ліси, почина(
ючи із 40(річного віку диференційовано за породами. Пла(
титься тільки за ті площі, які можуть давати прибуток [7].

Суть розпочатої галузевої реформи в аналогії  з
польською моделлю зводиться до реалізації стратегічних
напрямів ведення лісового господарства, в першу чергу до
переходу на державно(приватну форму партнерства в лісо(
господарській діяльності, а саме — залучення суб'єктів
підприємницької діяльності до окремих видів лісогоспо(
дарських робіт (операції по лісозаготівлі, вивезенні дере(
вини, догляді за насадженнями тощо). Основним очікува(
ним результатом такого стратегічного напряму реформуван(
ня галузі є зменшення собівартості лісогосподарських опе(
рацій і, як наслідок, вкладення вивільнених коштів у інвес(
тиційні програми та на соціальні виплати.

ВИСНОВКИ
Узагальнення вищенаведеного дозволило сформулю(

вати наступний висновок: розроблений правовий механізм
реформування лісового господарства при безумовному його
виконанні здатний забезпечити ефективні трансформації в
управлінні галуззю і сприятиме реалізації довгострокових
стратегічних планів ведення сталого раціонального лісоко(
ристування.
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