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підходах, то законодавство в сфері поводження з відходами ця проблема не торкнулася. Значною мірою така 

одностайність обумовлено впливом загальноприйнятих підходів сформованих у міжнародному 

екологічному праві, ціннісних орієнтирах, а також усвідомленні глобальної відповідальності за стан 

навколишнього середовища і прагненні застосовувати кращі практики і технології. 
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ТЕРМІНОЛОГІЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ВІД ПРАКТИКИ ДО ТЕОРІЇ 

 

Точність терміну – це точність наукових узагальнень і рекомендацій, фахових рішень, державних 

програм. Про те, що точне логічне формулювання понять – найголовніша умова істинного знання, говорив 

ще Сократ (V ст. до н.е.). «Домовтеся про слова і ви уникнете половини помилок» – радив французький 

філософ і математик Декарт (XVIII ст. н.е.).  

Терміни формують певне науково-методичне середовище і зоровий образ того чи іншого поняття, 

вони повинні точно та однозначно окреслювати зміст явища чи поняття, відповідати мовним правилам. 

У ході розвитку науково-технічного прогресу людства постійно виникає потреба у застосуванні нових 

термінів, введенні нових понять у практику та науку, а отже і у законотворчий процес. 

Сьогодні  назріла потреба у введенні нового терміну у сфері лісового господарства України. 

Як відомо, Державною цільовою програмою «Ліси України» на 2010-2015 роки передбачено 

підвищення відсотка рівня лісистості території України до 16,1 % шляхом збільшення площі лісів, тобто 

виконання робіт з лісорозведення [1].  

Заплановане різке збільшення обсягів робіт з лісорозведення у найближчі роки, безумовно, сприятиме 

позитивним кількісним змінам у лісовому фонді України. Проте виконання цього рішення супроводжується 

рядом проблем, у першу чергу економічного характеру. Зменшити навантаження на бюджет держави можна 

за рахунок віднесення до державного лісового фонду земель запасу, які примикають до стін лісу і тривалий 

час не використовувались у сільському господарстві. Унаслідок цього на них з’явились деревостани у 

деяких випадках віком 20 років, що підтверджується як інформаційними [7], так і науковими статтями [5]. 

Але й тут виникають проблеми, на цей раз вже нормативно-регламентуючого характеру. 

Так, наприклад, у чинних нормативних документах жодним чином не згадується про природне 

поширення лісів на землях, які раніше не були під лісом, або були дуже давно. Тобто про «природне 

лісорозведення», хоча цього терміну офіційно ще не існує. Існують терміни «лісорозведення» та «природне 

поновлення лісу», проте до жодного з них включити поняття природного лісорозведення не видається 

можливим. Так, за ДСТУ 2980-95 лісорозведення – це створення лісових культур на землях, які раніше не 

були зайняті лісом [2], тобто згідно цього визначення до лісорозведення відноситься лише штучне 

поширення лісів. За ДСТУ 3404-96 природне поновлення лісу – це утворення нового покоління лісу без 

втручання людини; це поняття є складовою частиною «лісопоновлення». А лісопоновлення – це активна 

форма природного, штучного і комбінованого поновлення лісу на територіях, де раніше був ліс, тобто до 

цього поняття відноситься лише поновлення лісу там, де він і був раніше. «Природне лісорозведення» згідно 

наведених визначень, не входить до жодного з цих понять. Не регламентується також, та й навіть і не 

згадується про «природне лісорозведення» і в Правилах відтворення лісів [6] та інших нормативних 

документах стосовно ведення лісового господарства України. 

Обмеження поняття лісорозведення лише створенням лісових культур суперечить існуючим фактам, 

оскільки тут, як уже згадувалось, має місце і природне поширення лісів [5]. І, слід відмітити, в досить 
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значних масштабах: так, лише на Волині нараховується 11 тис. 400 га самозаліснених територій (за даними 

Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства [7]). 

Введення у практику поняття природного лісорозведення стане підставою для розробки юридичного 

механізму «узаконення» таких земель, адже де-факто ці землі вже вкриті лісовою рослинністю, отже їх 

логічно слід віднести до земель державного лісового фонду. Проте де-юре, ці землі належать до 

сільськогосподарських земель, призначення яких, відповідно до чинного законодавства, змінювати не 

можна. А тому явище природного лісорозведення потребує законодавчого закріплення. Таким чином, 

практична діяльність у сфері лісового господарства вказує на нагальну потребу визначення поняття 

«природного лісорозведення», як природного поширення лісу на нелісових землях, та його законодавчого 

закріплення, що в майбутньому удосконалить, як понятійний апарат, так і нормативно-правове регулювання 

у сфері лісового господарства.  
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ОРГАНИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ У ПРОТИДІЇ СЛУЖБОВИМ ЕКОЛОГІЧНИМ 

ЗЛОЧИНАМ 

 

Серед комплексу взаємопов’язаних заходів протидії службовим екологічним злочинам, які 

здійснюються різними ланками державного і громадського механізму протидії, важливе місце займають 

органи кримінальної юстиції. Діючи відповідно до визначеної в законі компетенції, зазначені органи 

виконують важливу функцію протидії службовим екологічним злочинам, зокрема виявлення та усунення 

причин і умов, що сприяли вчиненню цих злочинів. 

Попри множинність суб’єктів екологоохоронної діяльності, гострою залишається проблема 

оптимізації шляхів виявлення, розслідування конкретних фактів службових екологічних злочинів і 

притягнення винних службових осіб до відповідальності. 

Виявити службові екологічні злочини через специфіку їх прояву дуже складно. Це зумовлено 

високим рівнем їх латентності, а також перебуванням поза сферою юридичної відповідальності значної 

кількості осіб, діяльність яких є суспільно небезпечною. Тому на сьогодні виникає нагальна потреба в 

підвищенні ефективності роботи органів кримінальної юстиції та інших спеціалізованих суб’єктів 

екологоохоронної діяльності з виявлення суспільно небезпечних діянь, проведення спеціальних оперативних 

заходів з метою виявлення фактів злочинної поведінки, вжиття до винних осіб законних заходів впливу, з 

тим щоб забезпечити реалізацію принципу відповідальності  за кожний службовий екологічний злочин.  

Для успішної діяльності органів кримінальної юстиції та інших спеціалізованих суб’єктів 

екологоохоронної діяльності доцільним є науково-методичне забезпечення, організація системи підвищення 

кваліфікації співробітників цих органів на основі поглиблення їх природоохоронної спеціалізації і в цілому 

підвищення еколого-правової культури. Це зумовлено тим, що стан волі й свідомості людей, які 

застосовують кримінальне законодавство, визначається їх правовою культурою, під якою, слід розуміти 

міру узгодженості волі і свідомості людини із законами соціальної природи, у т.ч. законами природного 


