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ліС і ліСОві еКОСИСТеМИ У СКлАДі 
ЗеМель ліСОГОСпОДАРСьКОГО 
пРИЗНАчеННЯ 

Мета. Оцінка термінів, які вживають 
у лісівництві та в обліку земельних 
ресурсів, їх відповідність європейським 
вимірам. Методи. Аналіз та порівняння 
з європейськими стандартами. Результати. 
Досліджено термін «ліс» за різними 
джерелами його опису від часів в.і. Даля, 
за державним стандартом радянської пори, 
за лісовим кодексом України, а також ЄеК/
ФАО ООН (2000 р.). Висновки. Доведено 
необхідність осучаснення зазначеного 
терміна з наданням йому змісту лісової 
екологічної системи за її компонентами. 
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Практика українського лісівництва і лісо-
впорядкування налічує кілька століть, почи-
наючи від таксації окремих ділянок лісу і лі-
сових дач і завершуючи лісовими масивами 
та узагальненням матеріалів обліку лісів 
у межах окремих суб’єктів адміністратив-
но-територіального поділу країни і країни 
загалом. Саме такого рівня лісове госпо-
дарство в Україні набуло наприкінці другої 
половини ХХ ст., на жаль, з контентом «ко-
ристування лісами» замість «користування 
землями лісовими для вирощування лісу». 
Систематично опрацьовувалися галузеві 
терміни та визначення, які застосовува-
ли в складі галузевої і загальнодержавної 
лексики й національної культури. Серед 
них такі, як лісове господарство, лісівниц-
тво, лісогосподарське виробництво, ліс 
тощо. Терміна «лісова екосистема» немає 
в офіційному довіднику Держстату України 
«Довкілля України». 

Завдання лісівництва — «вирощування 
лісу» розмивається низкою малозначущих 
користувань «лісовими ресурсами» в обхід 
«вирощування і реалізація деревини у ста-
ні росту» для отримання лісового доходу, 
постійного омолодження і вдосконалення 
лісових насаджень. Лише на початку ХХі ст.  

в українському дискурсі на передньому 
плані з’являється аспект «отримання най-
більшої користі (доходу) від використання 
землі мало б стати пріоритетною умовою 
для надання земельних угідь суб’єктам 
лісогосподарської діяльності». Ще в се-
редині ХіХ ст. було відомо, що завдання 
лісничого таке саме, що й садівника і зем-
лероба: сіяти і вирощувати рослини [1]. 

Видання ЄЕК/ФАО ООН «Оцінка лісових 
ресурсів» також не наголошує на лісових 
екосистемах, надаючи більше уваги лісо-
вим ресурсам з їх розподілом щодо належ-
ності лісів до категорій вилучення дереви-
ни для виробництва лісових матеріалів [2]. 
Наукові пропозиції в періодичній пресі ви-
знати лісівництво як вид економічної діяль-
ності лісовим землеробством, а суб’єктів 
господарювання з лісівництва — землеко-
ристувачами, залишаються непочутими [3]. 
Те саме стосується й пропозиції стосовно 
того, що потрібні облік і моніторинг лісо-
вих екосистем, які зовсім не висвітлюють 
у звітній і науковій інформації [4]. 

Мета досліджень — оцінка термінів, 
які вживають у галузі лісівництва, їх від-
повідність змісту агроекологічного лісів-
ництва і осучаснення на прикладі суб’єкта 
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господарювання державного лісівництва 
для інтенсифікації лісогосподарського ви-
робництва та вирощування лісу — головної 
продукції галузі. 

Методи досліджень. Аналіз термінів 
і таксаційних показників, які вживають у лісів-
ництві й лісовпорядкуванні, їх відповідність 
категоріям землекористування, встанов-
леним національними нормами класифі-
кації землекористування та Стандартною 

статистичною класифікацією землекористу-
вання ЄЕК/ФАО ООН. 

об’єкт досліджень — земля, землі лісо-
господарського призначення і землі лісові 
(ЗЛ) як об’єкт праці й раціонального фор-
мування лісових екосистем з урахуванням 
попиту на лісові матеріали суб’єктів бізнесу 
та торгівлі.

Результати досліджень. Доведено іс-
тотну неузгодженість визначення терміна 

1. визначення терміна «ліс» впродовж еволюційного розвитку лісівництва в Україні

Джерело Опис Зауваження

В.і. Даль Простір, вкритий деревами, які підростають і ростуть: 
це ліс на корені: зрубані й очищені від сучків і вершин 
(від кома) дерева, колоди: ліс у зрубі 

Опис терміна щодо лісу 
як деревини в стані росту 
і після зрубу

ГОСТ18486-87.
Лісівництво.  
Терміни 
і визначення 

Елемент географічного ландшафту, що складається із 
сукупності дерев, що домінують, чагарників, трав’яного 
покриву, тварин і мікроорганізмів, які у своєму 
розвитку біологічно взаємопов’язані, впливають один 
на одного і на зовнішнє середовище 

Без визначення об’єкта праці 
та виробництва головної 
продукції

Лісовий кодекс 
України 

Ліс — тип природних комплексів, в якому поєднуються 
переважно деревна та чагарникова рослинність 
з відповідними ґрунтами, трав’яною рослинністю, 
тваринним світом, мікроорганізмами та іншими 
природними компонентами

Сучасні ліси в Україні — 
об’єкти антропогенного 
походження, якщо вести 
мову про лісові екосистеми

Європейська 
Економічна 
комісія ФАО 
ООН [5]

Земельна ділянка з покривом кронами деревних 
порід (або з еквівалентним покриттям) більше 10% 
і площею понад 0,5 га, здатних до віку стиглості дерев 
досягти висоти мінімум до 5 м. Може складатися 
із закритих лісових формацій, де дерева різних 
поверхів та підлісок охоплюють більшу частку землі, 
або з відкритих лісових формацій із безперервним 
рослинним покривом, який перевищує 10%.
Молоді природні насадження та всі плантації, 
створені для лісового господарства, які ще не 
досягли щільності крони 10% та висоти дерев 5 м, 
включаються до лісу, а також ділянки, які становлять 
частину лісової системи і тимчасово не зайняті 
в результаті людського втручання або природних 
явищ, але які, як очікується, будуть повернуті 
до лісу. Категорія обліку включає лісові розсадники 
та насіннєві плантації, які є невід’ємною частиною 
лісу; лісові дороги, тракти, вогнезахисні споруди та 
інші невеликі відкриті ділянки в лісі, національних 
парках, природних заповідниках та інших районах, які 
охороняються, такі як спеціальні екологічні, наукові, 
історичні, культурні чи духовні інтереси; вітроломні та 
захисні смуги дерев площею понад 0,5 га і шириною 
понад 20 м. 
Не включає землі, які переважно використовують 
для сільськогосподарської практики 

Визначення має 
сучасний зміст про стан 
землекористування в галузі 
лісівництва, зокрема за 
компонентами лісових 
екосистем, хоча без 
наголошення на тому, що 
ліс у сучасному тлумаченні 
є лісовою екосистемою, 
яка є і формується 
в разі здійснення 
лісогосподарського 
виробництва 
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«ліс» та похідних від нього слів з термі-
нами в європейському законодавстві. За 
твердженням Ч. Олівера, нині ліси займа-
ють 30% суші планети Земля — від тро-
піків до високих широт [5]. Таке суджен-
ня є дещо узагальненим, знеособленим, 
не пов’язане з використанням земельних 
угідь. Запропоновано їх узгодження, зокре-
ма з упровадження обліку лісів за компо-
нентами лісових екосистем. це дасть змогу 
систематизувати облік і звітність земле-
користувачів про використання категорії 
«землі лісові» на сучасному рівні. 

Терміни та їх визначення. Звернемося 
насамперед до публічних видань і нор-
мативних актів кінця ХХ ст. Врахуємо при 
цьому, що більшість нормативно-правових 
актів, облікові, проектні й звітні матеріали 
того часу видавалися російською мовою. 
Тому перекладатимемо тогочасну лексику 
на українську мову. Почнемо з основопо-
ложних понять «ліс», «лісове господар-
ство», «лісівництво» та ін. Найголовнішим 
є термін «ліс», від якого походить безліч 
слів-термінів, використання яких впливає 
на економічні результати землекористу-
вання й формування лісових екосистем 
(табл. 1). 

із зародженням лісівництва як галу-
зі рослинництва об’єктом праці є земля 
і земельні угіддя. Саме це відображено 
у визначенні терміна у В.і. Даля: простір,  
вкритий деревами, які підростають і ро-
стуть, бо до того часу ще не було завершено  

Генерального межування за суб’єктами 
землеробства. «Простір» ще не мав на-
лежно встановлених меж. Визначення 
терміна «ліс» за стандартом радянської 
пори тлумачить його як «елемент геогра-
фічного ландшафту», не уточнюючи при 
цьому ні об’єктів праці, ні його головної 
продукції. 

Європейським лісовим інститутом також 
проводилося дослідження терміна «ліс» 
у 21-й країні, зокрема Австрії, Німеччині, 
Польщі, Росії та Франції. Доведено, що він 
не має єдиного визначення. В усіх країнах 
мають місце деякі відмінності [6]. 

Лісовий кодекс України встановлює 
дещо інше визначення: ліс — тип природ-
них комплексів, у якому поєднуються пе-
реважно деревна та чагарникова рослин-
ність з відповідними ґрунтами, трав’яною 
рослинністю, тваринним світом [7]. Проте 
найголовніше в тому, що «ліс» нібито яв-
ляє собою «тип природних комплексів», 
а не біоценоз деревних порід, вирощуван-
ня яких призначено для вилучення дере-
вини (лісу).

Термін «ліс» у визначенні Єек/Фао 
оон (2000). Наведене в табл. 1 його ви-
значення набуває практичного застосуван-
ня для оцінки землекористування категорії 
«земля лісова» (Forest land) з усіма його 
компонентами, а не тільки підкатегорії 
«землі, вкриті лісовою рослинністю». По 
суті термін «ліс» містить опис компонентів 
лісової екосистеми та головну кінцеву мету 

2. ліс як екосистема та її компоненти

Назва компонентів Скорочено

Земельні ділянки з покривом кронами деревних порід більше 10% та 
площею понад 0,5 га, здатних до віку стиглості дерев досягти висоти 
мінімум до 5 м: землі, вкриті лісовою рослинністю природні

Землі ВЛР природні

Молоді насадження та всі плантації, створені для лісового господарства, 
які ще не досягли щільності крони 10% та висоти дерев 5 м: землі, вкриті 
лісовою рослинністю штучні

Землі ВЛР штучні

Ділянки, які є частиною лісової системи і тимчасово не зайняті 
в результаті людського втручання або природних явищ: землі, тимчасово 
не вкриті лісовою рослинністю

Землі тимчасово не ВЛР

Лісові розсадники та насіннєві плантації, які є невід’ємною частиною лісу: 
лісові розсадники, плантації

Землі під розсадниками, 
плантаціями

Лісові дороги, очищені тракти, вогнезахисні споруди та інші невеликі 
відкриті ділянки в лісі під службово-технічними об’єктами: землі СТО

Землі СТО
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землекористування — вирощування лісу 
(деревини). 

Розшифруємо термін «землі лісові = лі-
сові екосистеми» за їх компонентами, на-
веденими вище в перекладі з англійської 
мови на українську (табл. 2). це дає змогу 
систематизувати облік і звітність, приведен-
ня їх до європейських стандартів в Україні 
та інших країнах світу.

Зазначимо, що адаптація практично не 
потребує нових видатків із державного бю-
джету. Поточні робочі документи лісовпо-
рядкування мають бути приведені у відпо-
відність із зазначеним поділом. Приведення 
даних звітних і облікових минулих років лег-
ко реформувати до обліку землекористу-
вання за лісовими екосистемами (рис. 1, 2). 
Для проведення відповідної адаптації по-
трібні лише досвід і освіта в галузі лісів-
ництва та старанність у роботі. 

Наведені діаграми належать до най-
більш важливого в галузі лісівництва — 
поділу категорії землекористування «землі 
лісові — ліси» за компонентами лісових 
екосистем. Відзначається один найваж-
ливіший таксаційний показник — загальна 

площа лісів (лісових екосистем) за період 
з 1988 р. [8] до 2011 р. [9] не зменшилася, 
навіть зросла на 373,4 тис. га. Важливо 
те, що найголовніші компоненти лісової 
екосистеми «землі ВЛР» із лісонасаджень 
природного походження переміщуються 
до лісонасаджень штучних. 

Слід зазначити, що в наведених поді-
лах лісових екосистем ураховано норми 
європейського лісівництва, зокрема з на-
лежністю рідколісся до вкритих лісовою 
рослинністю. Те саме стосується й під-
категорії землекористування «незімкнуті 
лісові культури», які логічно і виправдано 
можуть належати до компонента «землі 
ВЛР — штучні». Ми не торкаємося зем-
лекористування в національних парках, 
природних заповідниках та інших районах, 
які охороняються, бо на цих землекорис-
тувачів має поширюватися єдина система 
таксації і формування категорій землеко-
ристування. До того ж завжди слід мати 
на увазі, що оцінка стану земельних угідь 
за наявністю/відсутністю біоценозу являє 
одну сферу обліку, іншою сферою є їх об-
лік за цільовим призначенням. 
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Рис. 1. Структура лісів (лісових екосис-
тем) державного лісівництва за компонен-
тами леС (1988 р.), % [8]: 1 — землі, вкри-
ті лісовою рослинністю природного похо-
дження (49,5); 2 — землі,  вкриті лісовою 
рослинністю штучного походження (48,7); 
3 — землі, тимчасово не вкриті лісовою 
рослинністю (1,1); 4 — лісові розсадники, 
плантації (0,3); 5 — землі службово-техніч-
них об’єктів (0,5)
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Рис. 2. Структура лісів (лісових екосистем) 
державного лісівництва за компонента-
ми леС (2011 р.), % [9]: 1 — землі, вкриті 
лісовою рослинністю природного похо-
дження (44,7); 2 — землі, вкриті лісовою 
рослинністю штучного походження (50,4); 
3 — землі, тимчасово не вкриті лісовою 
рослинністю (3,2); 4 — лісові розсадники, 
плантації (0,2); 5 — землі службово-техніч-
них об’єктів (1,6)
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Надійшла 10.08.2017.

Визнаючи по-справжньому логічним тер-
мін «ліс» у системі європейського досвіду, 
українська наука і практика мають забез-
печити її впровадження. Тоді, кажучи про 
ліси в значенні лісових екосистем, буде 
зрозуміло, що мова йде не лише про ком-
понент «землі, вкриті лісовою рослинніс-
тю», а й про інші компоненти (табл. 2). 
Теорія і практика українського лісового 
господарства досягли рівня для широкого 
впровадження оновленого змісту термінів 
і визначень щодо опису при таксації лісу 
за лісовими екосистемами з урахуванням 
категорій, установлених Стандартною 
статистичною класифікацією землеко-
ристування ЄЕК/ФАО ООН, розробле-
ною Статистичною та Європейською 
комісіями на конференції європейських 

статистиків в 1989 р. [10]. 
З урахуванням викладеного та на ви-

конання Земельного кодексу України 
(ст. 57. п. 2) слід розробити Закон про 
ліси в Україні, передбачивши в ньому «по-
рядок використання земель лісогоспо-
дарського призначення», в основу якого 
доцільно покласти раціональні й опробу-
вані принципи польського Закону (Ustawa) 
про ліси (1991 р.). Бажано, щоб ЄЕК/ФАО 
ООН розробила Міжнародний стандарт 
найважливіших показників таксації лісо-
вих екосистем і створення регіонального 
моніторингу для організованого і широко-
масштабного його впровадження, поточ-
ного контролю й інформації громадськос-
ті про стан лісів/лісових екосистем, їх 
впливу на довкілля.

Висновки


