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АНОТАЦІЯ 

 

Опенько І. А. Еколого-економічні засади раціонального 

використання та охорони земель лісогосподарського призначення 

в умовах децентралізації влади. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі 

спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування і охорони 

навколишнього середовища». Національний університет біоресурсів і 

природо-користування України. Київ, 2021. 

У дисертації сформульовано теоретико-методологічні підходи 

раціонального природокористування, які дали можливість вирішити важливу 

науково-прикладну проблему – формування системи раціонального 

використання та охорони земель лісогосподарського призначення в умовах 

децентралізаційних процесів. Удосконалено термінологічну базу наукового 

дослідження, яка ґрунтується на принципах та ідеях філософської основи 

«раціоналізму». Розроблено та апробовано концептуальну модель 

дослідження лісових екосистем в контексті сталого природокористування. 

Доведено, що для вивчення наявних диспропорцій 

між лісогосподарським землекористуванням і отриманням доходів, 

«економічних нерівностей» (inequality) у концентрації лісогосподарських 

землекористувань в умовах децентралізації, прибутками від використання 

земель лісогосподарського призначення, співвідношенням між власністю 

на землю, просторовим розміщенням лісових земель та екосистемними 

послугами (очищення водних об’єктів та захист від затоплення та ерозії 

ґрунту), доцільно застосовувати криву Лоренца й набір показників 

нерівності, таких як індекси Гувера й Тейла, коефіцієнт Джині. 

Запропоновано методологію застосування індексу Джині для земель 

лісогосподарського призначення з метою формування умов раціонального 

природокористування. Дослідження характеризується такими кроками: 
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розрахунок ентропії розташування кожного лісогосподарського 

землекористування; ранжування результатів ентропії у порядку зростання 

й розрахунок кумулятивних відсотків площ кожного такого 

землекористування та загальної площі; створення кривої Лоренца на основі 

розрахунків і кумулятивного відсотку, за віссю Х визначається загальна 

площа землекористувань, за віссю Y – відсотки кожного лісогосподарського 

землекористування. 

Досліджено, що новостворені об’єднанні територіальні громади 

повністю усунені від розпорядження земельними ділянками державної 

власності за межами населених пунктів та позбавлені будь-якого впливу 

на рішення щодо надання їх у власність та користування. Водночас, 

обмеження земельно-правової юрисдикції органів місцевого самоврядування 

за межами населених пунктів суттєво ускладнює розвиток об’єднаних 

територіальних громад, зменшуючи тим самим матеріальну складову 

територіальних громад. До того ж, такі явища не узгоджуються з одним із 

основних принципів демократичного суспільства, який визнаний у світі – 

принципом повсюдності місцевого самоврядування. 

У роботі проаналізовано європейську практику раціонального 

використання та охорони земель лісогосподарського призначення. У країнах-

членах ЄС, на відмінну від України, існує приватна форма власності 

на лісогосподарські землекористування, що досить позитивно впливає 

на екологічну та економічну ситуацію в країнах ЄС. Загалом 

у Європейському Союзі в державній власності перебуває 39,74 % (63,96 млн 

га) земель лісогосподарського призначення, тоді як у приватній 60,26 % 

(96,97 млн га). Фактично, переважна частина всіх європейських лісів 

є власністю приватних структур, громад, господарств і лісогосподарських 

корпорацій. Водночас варто зазначити, що в країнах, де законодавчо 

визначений статус приватної власності на ліси, приватизація земель 

лісогосподарського призначення здебільшого заборонена нормативно-

правовими актами. Спільною рисою європейських країн є фрагментація 
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лісових угідь приватної власності, у дрібні парцели, що за своєю структурою 

ускладнює економічне використання лісових земель та потребує консолідації 

їх у лісові масиви. Досліджено що головними причинами збільшення площ 

приватних лісових угідь є трансформація малоефективних 

сільськогосподарських угідь за допомогою самозаліснення, особливо 

в гірських місцевостях, де сільськогосподарська діяльність (ведення 

землеробства) є неефективною. Фактично власник нерухомого майна 

на власний розсуд вирішує, у який спосіб варто використовувати свою 

власність (земельну ділянку) з погляду економічної доцільності. 

Тоді як в Україні, з юридичної точки зору, такі обставини характеризуються 

як нецільове використання земель, тому можуть бути накладені відповідні 

адміністративні санкції у вигляді штрафу.  

На основі аналітичного оцінювання сучасного стану використання 

та охорони земель лісогосподарського призначення в Україні досліджено, 

що лісистість території України з 1946 року до 2018 року збільшилася 

на 4,5 %. Динаміка лісистості є позитивною, про що свідчить висхідна лінія 

тренду, але незначна – 0,3 %. За такої тенденції, за нашими прогнозними 

розрахунками, лісистість у 2030 році становитиме лише 17,2 % території 

України. Встановлено, що у 75 % областей України показник лісистості 

не досягає оптимального рівня для відповідної природно-кліматичної зони, 

що свідчить про низький рівень екологічної продуктивності земель 

лісогосподарського призначення в цих регіонах. 

Встановлено, що з 1997 року по 2017 рік показник обсягу продукції 

(товарів та послуг) лісового господарства (у фактичних цінах) зріс 

до 13774,6 млн грн (458,39 млн євро за комерційного курсу валют станом на 

12.06.2019 р. – 30,05 грн/євро). Порівнюючи Україну за цим показником 

з країнами-членами ЄС, слід зазначити, що вона займає найнижчі позиції 

після Кіпру (3,41 млн євро), Люксембургу (30,53 млн євро), Греції (93,58 млн 

євро), Нідерландів (254,00 млн євро), Хорватії (302,83 млн євро), Словенії 

(402,13 млн євро), Бельгії (411,10 млн євро), Ірландії (418,00 млн  євро), 
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у яких площа лісів по ЄС є низькою на противагу Україні (7 місце за площею 

лісів серед країн-членів ЄС). Такі показники є неприпустимими з точки зору 

ефективного лісового господарства, з огляду на пряму кореляційну 

залежність між площею лісів (лісовкритих площ) та обсягом лісової 

продукції, який дорівнює 0,66. Причинами таких негативних економічних 

показників для України в галузі лісового господарства є відсутність 

конкурентоспроможних деревообробних комбінатів, необхідність зміни 

специфікації лісообробних підприємств, імпорт значної частки деревних 

ресурсів у якості сировини, корупційні явища у сфері державного управління 

лісовою галуззю, численні незаконні рубки та інше. 

З огляду на наявну динаміку, а також циклічність негативних наслідків 

лісових пожеж, до 2030 року зпрогнозовано площу лісових земель, 

що ймовірно буде пройдена лісовими пожежами та обсяг згорілого 

(пошкодженого) лісу на пні, а також збитки, що можуть бути заподіяні 

лісовими пожежами. Визначено, що площа лісових земель, пройдена 

пожежами, становитиме 49,991 тис. га, загальний обсяг згорілого 

та пошкодженого лісу на пні – 4,086 млн м³, збитки, заподіяні лісовими 

пожежами – 906,211 млн грн, або 1,817 млрд грн, дисконтовані за індексом 

споживчих цін 2018 року. З метою оперативної оцінки збитків, заподіяних 

внаслідок лісових пожеж, запропонована регресійна модель, адекватність 

якої підтверджується критерієм Фішера – 107,659 та коефіцієнтом 

детермінації R² = 0,923. 

Установлено, що в Україні з 1 га площі лісів, придатних для товарного 

виробництва, формується 157,54 м³ деревини, що у 2 рази менше, ніж у таких 

країнах-членах ЄС, як Словенія (345,83 м³), Австрія (335,73 м³), Німеччина 

(320,78 м³), Люксембург (299,14 м³), Чехія (291,59 м³), Румунія (279,53 м³). 

За співвідношенням обсягу продукції (товарів та послуг) лісового 

господарства (у фактичних цінах) та площі лісів Україна (47,75 євро/га), 

серед-країн членів ЄС займає останні позиції (Данія (1087,60 євро/га), Чехія 

(960,32 євро/га), Нідерланди (843,85 євро/га), Литва (836,12 євро/га), 
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Німеччина (813,18 євро/га), Австрія (715,07 євро/га), Ірландія 

(661,38  євро/га) та інші), що свідчить про низьку економічну ефективність 

ведення лісового господарства в Україні та залежність вітчизняного ринку 

від курсу валют (гривня/євро), що значно здешевлює продукцію вітчизняного 

виробництва порівняно з європейськими аналогами. Такі показники певною 

мірою зумовлюють низьку конкурентоспроможність, насамперед через брак 

коштів на впровадження нових технологічних процесів, застосування 

сучасного деревообробного устаткування, зниження дохідності 

лісогосподарських підприємств порівняно з європейськими країнами. 

З поміж досліджуваних випадків смертей населення (хвороби життєво-

важливих систем органів людини, зовнішні причини захворюваності 

та смертності тощо), визначена залежність між зміною динаміки лісистості 

та чисельністю померлих в Україні від новоутворень (R = - 0,70), 

з них від злоякісних пухлин (R = - 0,70), у тому числі органів  травлення 

(R = - 0,68),  органів дихання і грудної клітки (R = - 0,79). 

За результатами розрахунку ефективності використання земель 

лісогосподарського призначення встановлено, що найвищий прибуток 

від лісогосподарського виробництва у розрахунку на 1 га лісових земель 

в Україні отримують у таких областях: Київська (1259,45 грн/га), Черкаська 

(481,90 грн/га), Хмельницька (281,51 грн/га), Чернівецька (244,01 грн/га), 

Тернопільська (224,68 грн/га), Рівненська (143,81 грн/га), Житомирська 

(127,82 грн/га), Чернігівська (112,39 грн/га). 

Обґрунтовано, що в таких областях, як Луганська (-35,72 грн/га), 

Львівська (-40,23 грн/га), Донецька (-40,29 грн/га), Харківська (-58,15 грн/га), 

Одеська (-71,96 грн/га), Запорізька (-81,29 грн/га), Волинська (-94,13 грн/га), 

Миколаївська (-111,45 грн/га), Дніпропетровська (-129,99 грн/га), Херсонська 

(-163,58 грн/га) використання земель лісогосподарського призначення 

є неприбутковим, нерентабельним та завдає економічних збитків 

лісогосподарським підприємствам. 
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У процесі дослідження встановлено, що величина прибутку від 1 га 

земель лісогосподарського призначення абсолютно не залежить від загальної 

площі лісових земель в області (R = -0,32). Натомість, для визначення причин 

неефективного використання земель лісогосподарського призначення у 42 % 

областей України, проаналізовано природно-кліматичні умови 

лісогосподарського виробництва. З цією метою всі області згруповані 

за природно-кліматичними зонами розташування, як і показники 

ефективності використання земель лісогосподарського призначення 

в цих областях. Далі за допомогою геопросторового методу дослідження 

було визначено, що області з негативними показниками ефективності 

використання земель лісогосподарського призначення розташовані 

у Степовій природно-кліматичній зоні, винятком є лише Кіровоградська 

область – чистий прибуток становить 41,8 грн/га. Такі результати дають 

підстави стверджувати про безпосередній вплив природно-кліматичних умов, 

переважаючих ґрунтів, сонячного режиму, кількості та доступності вологи 

на ефективність використання земель лісогосподарського призначення. 

У процесі дослідження інституційних передумов ефективного 

використання та охорони земель лісогосподарського призначення, особливу 

увагу зосереджено на децентралізації, передачі повноважень та участі 

громади в лісовому менеджменті. Ключовою складовою децентралізації є те, 

що місцеві громади стануть повноцінними власниками земель 

лісогосподарського призначення не лише в межах населених пунктів, 

а й поза ними, та набудуть юридичних повноважень щодо розпорядження 

цими землями з метою наповнення бюджетів об’єднаних територіальних 

громад, планування та розвитку території, створення нових робочих місць. 

До головних компонентів децентралізації в сфері лісових правовідносин 

належить «партисипативне управління», яке передбачає децентралізацію 

управління, участь суб’єктів виробництва в управлінні лісовими ресурсами, 

ефективне використання людського потенціалу громади та зміну системи 

мотивації місцевого населення. 
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За допомогою індексу (нерівності) Джині сформовано концептуальний 

напрям трансформації еколого-економічних механізмів використання земель 

лісогосподарського призначення, мейнстрім яких має наближатися 

до абсолютної рівності у забезпеченні населення природними ресурсами, 

зокрема, лісовими, в розподілі економічних прибутків від здійснення 

лісогосподарського виробництва, у створенні екологічно безпечного довкілля 

та соціальних умов проживання людей у новостворених об’єднаних 

територіальних громад. 

Запропонована концептуальна модель запровадження ринку 

екосистемних послуг через блокчейн (blockchain) технологію, яка дозволяє 

інвестувати та одержувати економічні дивіденди від збереження земель 

лісогосподарського призначення й підвищувати вартість природного 

капіталу, обмежуючи викиди CO2 в атмосферу та надаючи фінансову 

підтримку сільським громадам (за принципом міжнародної програми 

«REDD+», визнаної ООН), в умовах децентралізації влади, для розвитку 

освітніх, медичних послуг, створення енергозберігаючої інфраструктури. 

Доведена значущість застосування коефіцієнта Енгеля у сфері 

лісокористування, який враховує соціальне значення лісових екосистем, 

сприяє розвитку інституціонального забезпечення раціонального 

використання та охорони земель лісогосподарського призначення. На основі 

проведених економіко-математичних розрахунків визначено оптимальні 

значення коефіцієнта Енгеля для природно-кліматичних зон України, 

зокрема Полісся – 0,32, Лісостеп – 0,24, Степ – 0,17, Карпати – 0,39, Крим –

0,25. Ефективність запропонованого фінансово-економічного механізму 

зумовлена збільшенням податкових надходжень до бюджетів об’єднаних 

територіальних громад в Україні на 715,1 млн грн, що становить 10,2 % від 

фактичних надходжень із власних ресурсів об’єднаних територіальних 

громад в Україні за 2015-2016 рр. (7005,2 млн грн), або 6,01 % від загального 

обсягу податків на доходи фізичних осіб до бюджетів об’єднаних 
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територіальних громад у 2018 році (ПДФО до бюджетів об’єднаних 

територіальних громад в Україні – 11880,3 млн грн). 

У дисертаційній роботі розроблено економічний механізм (граф) 

використання земель лісогосподарського призначення в Україні, 

який утворений із вершин або елементів (інституційного забезпечення, 

фінансово-економічного механізму, соціальних явищ тощо) та комплексу 

аналітичних зв’язків, які характеризують залежність між елементами графу. 

Запропонований методологічний підхід дає змогу сформувати цілісну 

науково-обґрунтовану систему, яка об’єднує наявні організаційні, соціальні, 

економічні, екологічні елементи використання земель лісогосподарського 

призначення в Україні. На основі розробленої матриці розроблено прикладні 

математичні моделі для прогнозування та визначення оптимального сценарію 

раціонального використання та охорони земель лісогосподарського 

призначення в Україні. 

Ключові слова: раціональне використання земель, охорона земель, 

землі лісогосподарського призначення, децентралізація влади, лісові 

екосистеми. 

 

ANNOTATION 

 

Openko I. A. Ecological and Economic Basis of Rational Use and 

Protection of Forestry Land in Conditions of the Decentralization of Power. –  

The qualification scientific work on the rights of the manuscript. 

The thesis for obtaining the Doctor degree in Economic Sciences, speciality 

08.00.06 «Economics of Nature Using and Environment Protection». The National 

University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The theoretical and methodological approaches to rational environmental 

management formulated in the dissertation. It helps to solve an important scientific 

and applied problem of the formation of a system of rational use and protection 

of forest lands in decentralization processes. The terminological basis of scientific 
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research has been improved. It based on the principles and ideas 

of the philosophical foundations of rationalism. The conceptual model for research 

of forest ecosystems in the context of sustainable environmental management 

developed and tested.  

It was proved, that to study the existing disparities between forestry lands 

use and income generation, economic inequalities in a concentration of forestry 

land use under decentralization, revenues from forestry lands use, the relationship 

between land ownership, spatial placement of forest land and ecosystem services 

(cleansing of water bodies and protection against flooding and soil erosion), 

it is advisable to apply the Lorentz curve and a set of inequality indicators, 

such as Hoover and Tayle indices, Gini coefficient. The methodology 

of application of the Gini index for forestry lands aimed at the formation 

of conditions of rational environmental use offered. The study consists 

the following steps: calculation of the entropy of the location of each forestry land 

use; ranking of entropy results in ascending order and estimation of cumulative 

percentages of areas of such land use as well as total terrene; creation 

of the Lorentz curve based on calculations and cumulative percentage ranking, 

the X-axis determines the total terrene of land use, the Y-axis determines 

the percentage of each forestry land use.  

It investigated that the newly created united territorial communities are 

completely removed from the disposal of state-owned land plots outside 

the settlements and deprived of any influence on the decisions on their ownership 

and use. Meanwhile, the restriction of the land-and-legal jurisdiction of local self-

government bodies outside communities significantly complicates the development 

of united territorial communities, thus reducing the material component of 

territorial communities. Moreover, such phenomena are inconsistent with one of 

the basic principles of a democratic society, which is recognized in the world – the 

principle of the universality of local self-government.  

The European practice of rational use and protection of forestry lands 

analysed in the dissertation. There is a private form of ownership of forestry land 
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use in the EU member states, unlike Ukraine. It has a positive impact 

on the environmental and economic situation in the EU. The 39.74 per cent 

(63.96 million ha) of forestry land is state-owned in the European Union, 

while 60.26 per cent (96.97 million ha) privately owned. Most of the European 

forests owned by private entities, communities, farms and forestry corporations. 

Meanwhile, it should be emphasized that in countries with legally defined status 

of private forest ownership the privatization of forestry lands is mostly prohibited 

by regulations. A common feature of European countries is the fragmentation 

of privately owned forest lands into small plots. It complicates the economic use 

of forest lands and requires their consolidation into the forested area. The main 

reasons for the increase in the area of private forest lands investigated. There is 

the transformation of inefficient agricultural lands through self-afforestation, 

especially in mountainous terrene, where agricultural activities (farming) 

are inefficient. The owner of real estate decides at its discretion how to use 

their property (land) in terms of economic feasibility. Whereas in Ukraine legally 

these circumstances are characterized as improper land use, therefore appropriate 

administrative sanctions in the form of a fine can be imposed.   

Based on an analytical assessment of the current state of use and protection 

of forestry lands in Ukraine, it has been investigated that the forest cover 

of Ukraine’s territory increased by 4,5 % from 1946 to 2018. The dynamics 

of forest cover is positive, as evidenced by the upward trend line, but insignificant 

– 0,3 %. The forest cover will be only 17,2 % of the territory of Ukraine 

with this trend in 2030 (according to our forecast). It has been established that 

in 75 % of Ukraine's regions the forest cover doesn’t reach its optimal level 

for the corresponding natural-and-climatic zone. It indicates a low level 

of ecological productivity of forestry lands in these regions. 

It is established that the indicator of products’ amount (goods and services) of 

the forestry at actual prices increased from 1997 to 2017 to 13774,6 million UAH 

(458,39 million EUR at the commercial exchange rate as of 12.06.2019 – 30,05 

UAH/EUR). Ukraine compared to the EU member states remain lowest country 
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rank behind Cyprus (3,41 million EUR), Luxembourg (30,53 million EUR), Greece 

(93,58 million EUR), the Netherlands (254,00 million EUR), 

Croatia (302,83 million EUR), Slovenia (402,13 million EUR), Belgium 

(411.10 million EUR), Ireland (418,00 million EUR) which have an EU forest area 

low as opposed Ukraine (7-th place in forest area among EU member states). 

Such indicators are unacceptable for efficient forestry, given the direct correlation 

between forest area (wooded area) and the volume of forest products, 

which is equal to 0,66. The reasons for such negative economic indicators 

for Ukraine in the forestry sector are the lack of competitive woodworking plants, 

the need to change the specification of forestry enterprises, a much of wood 

resources are imported as raw materials, corruption in public forest management, 

numerous illegal logging and more. 

The predicted area of forest land that is likely to be passed by forest fires 

burned, the amount of damaged forest on the stump, damages that may be caused 

by forest fires in 2030 predicted concerning the existing dynamics and cyclical 

negative effects of forest fires. It is estimated that the area of forest land covered 

by fires will be 49991 thousand hectares, the total volume of burned and damaged 

forest on the stump – 4086 million m³, losses caused by forest fires – 

906.211 million UAH or 1.817 billion UAH, discounted by the consumer price 

index for the 2018 year. The regression model aimed at the quick losses estimation 

caused by forest fires was elaborated. The adequacy of the model confirmed by 

Fisher's criterion (107,659) and the coefficient of determination (R² = 0,923). 

It was established that in Ukraine 157.54 m³ of wood is formed from 1 ha 

of forest area suitable for commodity production, which is two times less than 

in such EU member states as Slovenia (345.83 m³), Austria (335.73 m³), Germany 

(320.78 m³), Luxembourg (299.14 m³), the Czech Republic (291.59 m³), Romania 

(279.53 m³).  

Ukraine in the ratio of the forest products (goods and services) amount 

in actual prices and the area of forests (47.75 euros/ha) occupies the last position 

among the EU member states (Denmark – 1087.60 euros/ha, the Czech Republic – 
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960.32 euros/ha, the Netherlands – 843.85 euros/ha, Lithuania – 836.12 euros/ha, 

Germany – 813.18 euros/ha, Austria – 715.07 euros/ha, Ireland – 661.38 euros/ha 

and others). It indicates the low economic efficiency of forestry in Ukraine 

and the dependence of the domestic market on the exchange rate (hryvnia/euro), 

which significantly reduces the cost of domestic products compared to European 

counterparts. Such indicators lead to low competitiveness, primarily due to lack 

of funds for the implementation of new technological processes, the use of modern 

woodworking equipment, as well as reduced profitability of the forestry enterprise, 

compared to European countries. 

Among the investigated cases of population deaths (disease of vital organs, 

external causes of morbidity and mortality, etc.) determined the relationship 

between dynamic of forest cover and the number of deaths in Ukraine 

from neoplasms (R = -0,70) of wich from malignant tumours (R = -0.70), including 

digestive organs (R = -0.68) and respiratory and thoracic organs (R = -0.79). 

According to the results of the calculation of the efficiency of forestry land 

use, it is determined that the highest profit from forestry production per 1 ha 

of forest land in Ukraine is generated in the following regions: Kyiv 

(1259,45 UAH/ha), Cherkasy (481,90 UAH/ha), Khmelnytsky (281,51 UAH/ha), 

Chernivtsi (244,01 UAH/ha), Ternopil (224,68 UAH/ha), Rivne (143,81 UAH/ha), 

Zhytomyr (127,82 UAH/ha), Chernihiv (112,39 UAH/ha). 

It is substantiated that use of forest land is unprofitable, non-productive and 

causes   economic   losses  to   forestry   enterprises  in such   regions:   Lugansk   

(- 35,72 UAH/ha), Lviv (- 40,23 UAH/ha),  Donetsk  (- 40,29 UAH/ha),  Kharkiv 

(- 58,15 UAH/ha) , Odessa (- 71,96 UAH/ha), Zaporizhzhia (- 81.29 UAH/ha), 

Volyn    (- 94,13 UAH/ha),      Mykolaiv  (- 111,45 UAH / ha),     Dnipropetrovsk 

(- 129,99 UAH/ha), Kherson (- 163,58 UAH/ha)  

It was established that the amount of profit from 1 ha of forestry lands 

doesn't depend on the total area of forest lands in the region (R = -0.32). Instead, 

the natural and climatic conditions of forestry production were analyzed 

to determine the reasons for the inefficient use of forest lands in 42 % of Ukraine 
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regions. To this end, all regions, as well as indicators of the efficiency of forestry 

land use for these regions, were grouped by location in natural-and-climatic zones. 

Subsequently, with the geospatial method, it was determined that areas 

with negative indicators of forestry land use located in the Steppe natural-and-

climatic zone, except Kirovohrad region, where the net profit is 41.8 UAH/ha. 

Such results demonstrate the direct influence of natural-and-climatic conditions, 

predominant soils, solar regime, quantity and availability of moisture 

on the efficiency of forestry land use. 

The special attention in the process of researching the institutional 

preconditions for the effective use and protection of forest lands is focused on 

decentralization, devolution and community participation in forest management. 

The key component of decentralization lies in the fact that local communities 

become full owners of land for forestry purposes not only within the settlements, 

but also outside them, and they will take the legal authority to manage these lands 

for fill the united territorial communities budgets, plan and develop the territories, 

create new jobs. The main component of decentralization in forest relations is the 

participatory management, which involves decentralization of management, the 

participation of economic entities in forest management, effective use of 

community human potential and changes the motivation system of residents. 

During the study of institutional prerequisites for efficient use and protection 

of forest land, particular attention was focused on decentralization, devolution 

and community involvement in forest management. A key component 

of decentralization is that local communities will become fully-fledged owners 

of forest lands not only within settlements but also outside them, and will acquire 

legal powers to dispose of these lands to fill united territorial communities budgets, 

plan and develop territories, create new jobs. The main components of 

decentralization in the area of forest law are «participatory management» – it 

implies decentralization of management, the participation of production entities in 

managing forest resources, effective use of community human potential and 

changes in the system of motivation of residents. 
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The conceptual direction for transformation the ecological and economic 

mechanisms of use of forestry lands elaborated using the Gini index of inequality. 

The mainstream of this concepts should approach absolute equality in providing 

the population with natural resources, including forestry, in the distribution 

of economic profits from forestry production, in establishing ecological safety 

environment and social conditions for life in the newly created united territorial 

communities. 

A conceptual model of introducing market ecosystem services through 

blockchain technology is proposed. It allows to invest and receive economic 

dividends from the forestry land preservation and to increase the value 

of environmental capital with limiting emissions of CO2 and to provide 

the financial support to rural communities (based on the principle 

of the international program “REDD+”, approved by the UN) under 

the decentralization of power for the development of educational, medical services, 

the creation of energy-saving infrastructure. 

The significance of applying the Engel coefficient in forest management 

was grounded. This coefficient takes into account the social importance of forest 

ecosystems, contributes to the development of institutional support for the rational 

use and protection of forestry land. The optimal values of the Engel coefficient 

for natural-and-climatic zones of Ukraine determined based on the economic and 

mathematical calculations. It stands 0.32 for Polissia; 0,24 for Forest-steppe; 

0.39 for Steppe and 0.25 for Crimea. 

The efficiency of the proposed financial and economic mechanism is due 

to increasing the tax revenues to the united territorial communities budgets in 

Ukraine by 715,1 million UAH, which is about 10,2% of the actual revenues from 

the united territorial communities resources in Ukraine during 2015 – 2016 

(7005,2 million UAH), or 6,01% of the total amount of personal income taxes in 

the budgets of united territorial communities in 2018. 

The economic mechanism (graph) of forestry lands use in Ukraine 

is developed in the dissertation. This graph created with the vertices or elements 
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(institutional support, financial and economic mechanism, social phenomena, etc.) 

and a set of analytical connections that characterize the relationship between 

the graph's elements. The proposed methodological approach allows forming 

a holistic science-based system that combines the existing organizational, social, 

economic, environmental elements of forestry lands use in Ukraine. The applied 

mathematical models for forecasting and determination of the optimal scenario 

of rational use and protection of forestry lands in Ukraine are created based on 

the developed matrix. 

Keywords: rational land use, land protection, forestry land, decentralization 

of power, forest ecosystems. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У сучасних умовах посилення антропогенного 

навантаження на земельні та лісові ресурси, низьких темпів зростання 

показника лісистості території, надмірного застосування засобів хімізації 

ґрунтів, зниження продуктивності земель, збільшення рівня смертності 

населення від новоутворень (злоякісних пухлин органів дихання і грудної 

клітки), освоєння орних і лісових земель під забудови, неконтрольованої 

масової вирубки лісових масивів, питання раціонального й екобезпечного 

використання та охорони земель лісогосподарського призначення є 

надзвичайно актуальними та своєчасними. 

Водночас темпи зростання чисельності населення світу та значний 

попит на земельні ресурси для ведення сільського господарства, 

виготовлення деревної продукції та палива (особливо в менш розвинутих 

країнах світу) прискорили темпи вирубки лісів. Очевидним ефектом від 

таких негативних явищ є знищення лісорослинних ареалів як середовища 

існування значної кількості видів флори і фауни та зменшення 

біорізноманіття. Ці обставини вплинули на визнання світовою спільнотою 

необхідності вирішення еколого-економічних, організаційних і правових 

проблем використання земель лісогосподарського призначення, що зумовило 

5 вересня 2015 року на 193 з’їзді країн-членів ООН затвердження 17 цілей 

сталого розвитку, а також «Порядку денного у галузі сталого розвитку на 

період до 2030 року», якими зобов’язані керуватися всі держави. 

Питанням еколого-економічного забезпечення раціонального 

використання природних ресурсів присвячено праці вчених-економістів 

І. К. Бистрякова, Р. І. Буряка, Ш. І. Ібатулліна, С. М. Рогач, О. В. Сакаль, 

О. В. Степенка, М. П. Талавирі, М. А. Хвесика та ін. 

Результати наукових досліджень, присвячених безпосередньо 

проблемам раціонального використання та охорони лісових ресурсів, 

рівномірному розподілу між громадами лісогосподарських землекористувань 
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із застосуванням індексу Джині, окреслено у публікаціях А. Р. Шарма, 

С. Нем, Я. Дж. Лі, С. Фін, О. Т. Кумс, Й. Такасакі та Дж. М. Ремтулла, 

Т. Т. Гатісоа, Т. Уоссен, Б. Оудраго, С. Феррарі, Б. Б. Х.Четрі, П. Асанте, 

А. Йошимото. 

Сучасні теоретико-методологічні положення щодо раціонального 

використання й охорони земельних ресурсів сформовано в наукових працях 

Д. І. Бабміндри, В. М. Будзяка, О. С. Будзяк, Д. С. Добряка, Й. М. Дороша, 

О. С. Дорош, В. М. Другак, Т. О. Євсюкова, О. П. Канаша, І. П. Ковальчука, 

А. Г. Мартина, Л. Я. Новаковського, І. А. Розумного, Р. М. Ступеня, 

А. М. Третяка, Р. В. Тихенка, С. Фігоріллі, Ф. Антонучі, К. Коста, Ф. Палотті 

та ін. 

Значний науковий внесок у розвиток досліджень щодо еколого-

економічної ролі лісогосподарського природокористування в забезпеченні 

сталого розвитку здійснили такі вчені, як І. Я. Антоненко, Г. І. Воробйов, 

В. А. Бодров, В. А. Бугайов, В. С. Бондар, П. В. Васільєв, Г. М. Висоцький, 

І. В. Воронін, С. А. Генсірук, Г. Б. Гладун, О. А. Голуб, В. І. Коптєв, 

А. М. Дейнека, В. К. Добровольський, О. І. Дребот, Р. Г. Дубас, 

Б. Г. Іваницький, А. І. Карпук, Т. А. Кіслова, Я. В. Коваль, П. І. Лакида, 

І. М. Лицур, А. А. Лишенко, Б. Й. Логгінов, Н. А. Лохматов, І. С. Мєлєхов, 

Г. Ф. Морозов, К. П. Мітрюшкін, Є. В. Мішенін, Є. С. Павловський, 

П. С. Пастернак, О. І. Пилипенко, О. О. Сенкевич, С. Г. Сініцин, 

О. В. Соваков, І. П. Соловій, П. М. Трофімов, П. І. Фещенко, О. І. Фурдичко, 

А. З. Швиденко, В. Ю. Юхновський та ін. 

Важливою подією для України став початок територіальних реформ і 

децентралізації у 2014 році. Цей процес активізувався з впровадженням 

Державної стратегії регіонального розвитку на 2015–2020 роки, яка надала 

жителям сіл, міст і регіонів більше повноважень та можливостей щодо 

урегулювання адміністративних справ, вирішення наявних проблем громади 

через обраних представників виконавчої влади. Децентралізаційна реформа 

дозволить прискорити вирішення проблем надмірного й неефективного 
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використання лісових ресурсів. В свою чергу, землі лісогосподарського 

призначення є складовою частиною різних галузей економіки, а їх 

використання створює робочі місця для економічно активного населення, 

генерує додатковий дохід. Водночас ці землі є продовольчою базою, 

сировинним забезпеченням для значної кількості сільського населення, а 

рентні платежі від використання лісових ресурсів є бюджетоформуючим 

елементом об’єднаних територіальних громад. 

Очевидно, що зміна структури та системи державних органів 

управління, фіскальна децентралізація безпосередньо впливають на 

ефективність використання природних ресурсів, у тому числі земель 

лісогосподарського призначення. Саме тому питання теоретико-

методологічного забезпечення раціонального використання та охорони 

земель лісогосподарського призначення в умовах децентралізації влади 

потребує всебічного дослідження та наукового обґрунтування з позицій 

сталого розвитку. 

Результати аналізу літературних джерел дозволяють констатувати 

недостатній ступінь вивчення окресленої проблеми, а формування сучасної 

фінансово-економічної системи раціонального використання та охорони 

земель лісогосподарського призначення України в новостворених об’єднаних 

територіальних громадах на основі геопросторового та економіко-

математичного моделювання, залишається нереалізованим. Існує нагальна 

потреба в обґрунтуванні принципів ефективного функціонування лісового 

комплексу, які б враховували не лише рівень розвитку лісотехнічної галузі, а 

й передбачали визначення оптимальної структури і нових форм розвитку 

лісового виробництва, організацію управління та удосконалення 

інституційного забезпечення. Саме цією необхідністю зумовлений вибір теми 

дисертації та основних напрямів пошуку, визначення мети, структури та 

змісту дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження пов’язане з науково-дослідними роботами 
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кафедри геодезії та картографії Національного університету біоресурсів 

і природокористування України: «Наукові засади вирішення проблем 

землеустрою сільських територій на основі геоінформаційно-

картографічного моделювання параметрів землекористування» (номер 

державної реєстрації 0113U003829, 2013–2017 рр.), у межах якої здобувачем 

розвинено засади землевпорядної оптимізації використання земельних 

ресурсів в агроформуваннях різних типів і форм власності, обґрунтовано 

шляхи вирішення проблем землеустрою сільської місцевості; «Концепція 

створення реєстру особливо цінних земель як механізм дотримання 

екологічної безпеки при їх використанні» (номер державної реєстрації 

0117U002546, 2017–2019 рр.), у межах якої здобувачем удосконалено 

науково-методичні засади використання та охорони особливо цінних 

для збереження лісів земель, з урахуванням позитивного європейського 

досвіду та його впровадження в систему управління землями 

лісогосподарського призначення в Україні; «Атласне електронне 

великомасштабне картографування земельних ресурсів НДГ для потреб 

оптимізації їх використання й підвищення ефективності господарювання» 

(номер державної реєстрації 0115U003345, 2015–2017 рр.), у межах якої 

здобувачем проаналізовано спектр параметрів і критеріїв оцінювання стану 

лісогосподарських землекористувань, які були покладені в основу 

розроблених карт атласу; «Новітня концепція створення цифрового Атласу 

вартості земель України – інструменту регулювання ринкових земельних 

відносин і просторового розвитку» (номер державної реєстрації 

0118U000291, 2018–2020 рр.), у межах якої здобувачем розроблено цифрову 

картографічну основу в розрізі об’єднаних територіальних громад 

(з відображенням лісів), яка надалі використовувалася в процесі атласного 

картографування вартості земель. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертації є поглиблення 

теоретичних і розроблення методологічних засад та практичних 

рекомендацій, спрямованих на раціональне використання та охорону земель 
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лісогосподарського призначення, визначення та обґрунтування системи 

заходів із підвищення економічної ефективності використання та відтворення 

їхнього продуктивного і виробничого потенціалу в умовах децентралізації 

влади. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно було вирішити такі 

завдання: 

− здійснити науковий аналіз теоретико-методологічних засад 

раціонального використання та охорони земель лісогосподарського 

призначення;  

− розробити нові теоретичні підходи до формування системи 

раціонального використання та охорони земель лісогосподарського 

призначення з урахуванням децентралізаційних процесів у державі; 

− визначити методологічні принципи організації лісокористування 

та управління землями лісогосподарського призначення; 

− проаналізувати стан і трансформацію форм власності на землі 

лісогосподарського призначення; 

− оцінити стан і тенденції використання земель лісогосподарського 

призначення в Україні; 

− визначити соціально-економічні проблеми об’єднаних 

територіальних громад, які виникають у сфері використання, відтворення 

та охорони земель лісогосподарського призначення; 

− оцінити роль земель лісогосподарського призначення в 

забезпеченні соціально-економічного розвитку об'єднаних територіальних 

громад; 

− обґрунтувати економіко-математичну модель перспективного 

використання земель лісогосподарського призначення в Україні; 

− сформувати нову концепцію функціонування ефективної системи 

раціонального використання та охорони земель лісогосподарського 

призначення в умовах децентралізаційних процесів; 
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− обґрунтувати пріоритетні напрями забезпечення стійкості 

системи раціонального використання та охорони земель лісогосподарського 

призначення; 

− розробити стратегічні напрями розвитку системи раціонального 

використання та охорони земель лісогосподарського призначення. 

Об’єкт дослідження – процеси формування системи раціонального 

використання та охорони земель лісогосподарського призначення. 

Предмет дослідження – сукупність теоретико-методологічних засад 

забезпечення раціонального використання та охорони земель 

лісогосподарського призначення в умовах децентралізаційних процесів 

в Україні. 

Методи дослідження. У якості методологічної основи дисертаційного 

дослідження використано фундаментальні положення економічної теорії, 

її закони, гіпотези й поняття, а також фундаментальні положення 

та принципи економіки природокористування, наукові праці вітчизняних 

і зарубіжних вчених із проблем формування системи раціонального 

використання, відтворення лісів та охорони земель лісогосподарського 

призначення. Вибір методів дослідження визначався прагматичними 

міркуваннями, оскільки землі лісогосподарського призначення є предметом 

дослідження різноманітних наук – географії, ґрунтознавства, екології, 

економіки, права, соціології та ін. Застосовано загальнонаукові та спеціальні 

методи пізнання, які ґрунтуються на системному підході до вирішення 

окреслених проблем раціонального використання та охорони земель 

лісогосподарського призначення: системний аналіз – у процесі 

обґрунтування теоретико-методологічних підходів до створення системи 

раціонального використання та охорони земель лісогосподарського 

призначення; монографічний аналіз – у процесі науково-літературного 

пошуку засад нормативно-правового регулювання раціонального 

використання та охорони земель лісогосподарського призначення в умовах 

децентралізації влади; абстрактно-логічний – для формування прикладного 
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фінансово-економічного механізму раціонального використання та охорони 

земель лісогосподарського призначення на засадах сталого розвитку; 

економічного аналізу – для розрахунку економічної ефективності 

використання земель лісогосподарського призначення в умовах 

децентралізації; розрахунково-конструктивний – під час аналізу еколого-

економічної продуктивності використання земель лісогосподарського 

призначення в умовах децентралізації влади; аналітичної оцінки – в процесі 

дослідження стану й динаміки використання земель лісогосподарського 

призначення в Україні; індексного аналізу, розрахунку відносних показників 

– використано під час розроблення інтегральних показників у сфері 

лісокористування; порівняння та співставлення – в процесі вивчення та 

імплементації європейської практики раціонального використання та 

охорони земель лісогосподарського призначення; районування – для 

розроблення картосхеми прибутковості земель лісогосподарського 

призначення в Україні; картографічного та геоінформаційного моделювання 

– для діджиталізації лісогосподарських землекористувань у розрізі 

об’єднаних територіальних громад у межах України; прогнозування – в 

процесі оцінювання динаміки лісистості в Україні; кореляційного аналізу – 

під час дослідження причинно-наслідкових зв’язків втрати земель 

лісогосподарського призначення; економіко-математичного моделювання – в 

процесі розроблення моделей раціонального використання та охорони земель 

лісогосподарського призначення; інституційний – для дослідження 

взаємовідносин між органами виконавчої влади у сфері лісового 

господарства та обґрунтування інституційних передумов ефективного 

використання та охорони земель лісогосподарського призначення в умовах 

розвитку децентралізаційних процесів. 

Варто також зазначити, що в процесі дослідження широко 

застосовувалися комп’ютерні технології, дані дистанційного зондування 

Землі, космічні знімки земель лісогосподарського призначення, програмне 

забезпечення ArcGIS, додаткові налаштування (утиліти) Excel для економіко-
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математичного моделювання раціонального використання земель 

лісогосподарського призначення. 

У якості інформаційної бази використано фондові та статистичні дані 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 

(дані обліку земель лісогосподарського призначення в розрізі областей 

України), Державного агентства лісових ресурсів України (інформація 

щодо ведення лісового господарства в розрізі державних лісогосподарських 

підприємств в Україні), Євростату (дані щодо ефективності використання 

лісогосподарських землекористувань у розрізі країн-членів Європейського 

Союзу), Global Forest Watch (результати досліджень стану лісового покриву 

на основі даних дистанційного зондування Землі у межах України та 

Європейського Союзу). Широко застосовувалися теоретико-методологічні 

розробки вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері економіки 

природокористування, нормативно-правове забезпечення використання 

природних ресурсів в умовах децентралізаційних процесів в Україні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Науковою новизною 

відзначаються такі теоретичні та методологічні результати дисертаційного 

дослідження: 

вперше: 

− розроблено теоретико-методологічні засади до формування системи 

раціонального використання та охорони земель лісогосподарського 

призначення як діяльності з організації і впорядкування процесу 

забезпечення населення лісовими ресурсами, розподілу економічних 

прибутків від лісогосподарського виробництва, створення екологічно 

безпечного довкілля та сприятливих соціальних умов проживання людей 

у новостворених об’єднаних територіальних громадах; 

− обґрунтовано концептуальні підходи до організації та управління 

землями лісогосподарського призначення на основі впровадження нових 

blockchain технологій, які дозволять створити систему підзвітності, здатну 

обмежити незаконні дії у сфері обігу лісових ресурсів і захистити права 
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місцевого населення на отримання справедливого прибутку від їх 

використання та сприятиме відстеженню та дотриманню прав власності 

територіальних громад на лісові ресурси; 

− обґрунтовано модель фінансово-економічної системи 

лісокористування та алгоритм її дослідження з еколого-економічної позиції, в 

основу якого покладено створену інформаційно-аналітичну базу з 

відображенням якості й кількості лісових ресурсів; діджиталізацію лісових 

площ і картографічну прив’язку даних у межах адміністративно-

територіальних одиниць України; визначення площі лісогосподарських 

землекористувань; створення реєстру даних з обліку лісових площ у розрізі 

об’єднаних територіальних громад; визначення величини податкових 

надходжень до бюджетів об’єднаних територіальних громад із урахуванням 

норм чинного законодавства; 

удосконалено: 

− сутнісне наповнення поняття «раціональне використання земель 

лісогосподарського призначення», яке, на відміну від існуючих підходів, 

визначено як комплексне багатоцільове використання людиною лісової 

екосистеми за умови забезпечення сталого розвитку біорізноманіття, його 

продуктивності, відновлюваності та збереження екологічних, соціальних 

і рекреаційних функцій лісу; 

− теоретичні підходи до формування інтегрованої інформаційно-

комунікативної платформи взаємодії громади, бізнесу і влади 

задля формування й реалізації лісової політики в інформаційно-

комунікаційній технологічній сфері за допомогою інноваційних технологій 

участі громади та формування відкритих даних; 

− методологічні підходи до формування сучасного інституційного 

середовища раціонального використання та охорони земель 

лісогосподарського призначення, які об’єднують у собі існуючі організаційні, 

соціальні, економічні, екологічні елементи правового використання цих 

земель із метою імплементації ефективних нормативних рішень 
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і позитивного досвіду національної системи лісокористування в умовах 

децентралізації влади; 

− модель запровадження ринку екосистемних послуг, яка дозволяє 

інвестувати та отримувати позитивні економічні дивіденди від збереження 

земель лісогосподарського призначення й підвищувати вартість природного 

капіталу, обмежуючи викиди CO2 в атмосферу та надаючи фінансову 

підтримку сільським громадам в умовах децентралізаційних процесів щодо 

розвитку освітніх, медичних послуг, створення енергозберігаючої 

інфраструктури; 

набули подальшого розвитку: 

− економіко-математичне моделювання раціонального використання 

та охорони земель лісогосподарського призначення на основі теорії графів, 

що дозволяє оптимізувати взаємозв’язки між різними об’єктами у сфері 

лісокористування, зокрема, між лісогосподарським виробництвом, 

грошовими потоками, фіскальними платежами, джерелами фінансування, 

середньою заробітною платою працівників лісового господарства; 

− методичні підходи до аналітичної оцінки інформації про площі рубок, 

відмінною особливістю яких є використання в процесі оцінювання поряд 

з даними Державної служби статистики України щодо площі рубок, даних 

Forest Global Watch щодо площі втраченого деревного покриву; доведено, 

що  на обсяг продукції (товарів та послуг) лісового господарства (у фактичних 

цінах) в Україні суттєво впливає площа втраченого деревного покриву 

за даними дистанційного зондування Землі Forest Global Watch (R = 0,76), на 

відміну від площ рубок, отриманих за даними Державної служби статистики 

України (R = -0,37); 

− напрями розширення повноважень та участі громади в лісовому 

менеджменті на основі узгодження економічних інтересів місцевих громад 

як повноцінних власників земель лісогосподарського призначення не лише 

в межах населених пунктів, а й поза ними та набуття юридичних 

повноважень щодо розпорядження цими землями з метою наповнення 
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бюджетів об’єднаних територіальних громад, планування та розвитку 

території, створення нових робочих місць; 

− стратегічні напрями розвитку системи раціонального використання 

та охорони земель лісогосподарського призначення на основі розроблення 

комплексу організаційних заходів партисипативного управління, 

яке передбачає децентралізацію управління використанням лісоресурсного 

потенціалу громади, участь суб’єктів виробництва в управлінні лісовими 

ресурсами та зміну системи мотивації місцевих жителів. 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані в роботі 

наукові результати мають важливе практичне значення для обґрунтування й 

розроблення комплексу заходів щодо формування ефективної системи 

раціонального використання та охорони земель лісогосподарського 

призначення та формування ефективної лісової політики з урахуванням 

національних інтересів та вимог сучасної економіки. Практична цінність 

дослідження визначається адресною спрямованістю конкретних програм, 

методик, положень, вказівок, рекомендацій для всіх господарських суб’єктів 

лісового комплексу різних рівнів управління. Практична реалізація 

пропозицій дисертаційного дослідження дозволяє підвищити економічну 

ефективність та обґрунтованість рішень, пов’язаних із пріоритетними 

напрямами лісової політики в умовах трансформації вітчизняної економіки. 

Результати дисертаційного дослідження, що стосувалися комплексних 

теоретичних і практичних досліджень стану і динаміки використання земель 

лісогосподарського призначення в Україні, впроваджено в діяльність 

Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН. 

Зокрема, здійснено порівняльний аналіз України та країн-членів ЄС щодо 

використання таких земель за низкою показників. На його основі виявлено 

проблеми, зумовлені неефективним лісовим господарством України. 

Пропозиції було враховано Національним науковим центром «Інститут 

аграрної економіки» НААН в процесі розроблення теоретичних і методичних 
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засад ринкової трансформації земельних відносин та ефективного 

природокористування (акт впровадження від 14.01.2019 р.). 

Теоретико-методологічні положення та практичні рекомендації, 

викладені у дисертаційному дослідженні, використовуються у роботі 

Державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподарське підприємство 

«Київоблагроліс» в процесі обґрунтування моделей раціонального еколого-

економічного використання земель лісогосподарського призначення. 

Значущість отриманих результатів обумовлена тим, що на основі 

кореляційного аналізу доведено, що обсяги зменшення площ лісів в країнах 

ЄС не залежать від кількості населення (R=0,09). Виявлені в результаті 

кореляційного аналізу зв’язки між обсягом втрат лісового покриву та 

показниками економічного ефекту лісокористування свідчать, що основна 

частина втрат деревного покриву в країнах-членах ЄС позитивно впливає на 

економічний розвиток як лісового господарства, так і соціальної сфери 

лісистих територій (акт впровадження від 07.05.2019 р.). Також результати та 

пропозиції дисертаційного дослідження використовуються Відокремленим 

підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування 

України «Боярська лісова дослідна станція» під час розрахунку економічної 

ефективності використання земель лісогосподарського призначення в умовах 

децентралізаційних процесів. Зокрема, використовуються отримані автором 

дані щодо територій з низько-рентабельним, неприбутковим рівнем 

використання лісових земель у відповідних природно-кліматичних зонах 

(областях, районах, об’єднаних територіальних громадах), а також найбільш 

прибуткових і рентабельних лісогосподарських виробництв в Україні (у 

розрахунку на 1 га лісових земель). Отримані результати є підґрунтям для 

розроблення науково-обґрунтованого напряму трансформації використання 

та охорони земель лісогосподарського призначення (акт впровадження від 

14.08.2019 р.). 

Пропозиції, які представляють практичний інтерес для імплементації 

перспективних напрямів розвитку системи управління землями 
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лісогосподарського призначення в Україні, використано Національним 

науковим центром «Інститут землеробства НААН». Зокрема, використано 

рекомендації автора щодо внесення мінеральних добрив у ґрунт на полях, 

захищених лісовими насадженнями (акт впровадження від 16.01.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею, у якій обґрунтовано авторський підхід щодо вирішення 

важливої наукової проблеми – розроблення еколого-економічних засад 

раціонального використання та охорони земель лісогосподарського 

призначення в умовах децентралізаційних процесів. Наведені в дисертації 

наукові положення, висновки і пропозиції одержано автором самостійно та 

повною мірою відображають вирішення завдань дисертації згідно з 

поставленою метою. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, в 

дисертації використано лише ті ідеї та положення, які є результатом 

особистих досліджень здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Результати наукових досліджень 

здобувача пройшли апробацію й одержали позитивну оцінку на: 

Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 70-річчю 

кафедри управління земельними ресурсами та кадастру 

«Шляхи удосконалення землеустрою, кадастру та геоінформаційного 

забезпечення в сучасних умовах» (м. Харків, 2016 р.); Всеукраїнській 

науковій конференції «Геодезія і землеустрій в Південному регіоні: сучасний 

стан та перспективи розвитку» (м. Одеса, 2016 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції, присвяченій дню землевпорядника (м. Київ, 2017 

р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Соціум і науки про 

Землю» (м. Запоріжжя, 2017 р.); Міжнародній науково-методичній 

конференції «Baltic surveying‘19» (м. Єлгава, Латвійська Республіка, 2017 р.); 

VII Всеукраїнській науково-практичній конференції викладачів, молодих 

учених і студентів «Географія та екологія: наука і освіта» (м. Умань, 2018 р.); 

IIІ Міжнародній науково-практичній конференції «Регіональні геоекологічні 

проблеми в умовах сталого розвитку» (м. Рівне, 2018 р.); Міжнародній 
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науково-практичній конференції «Системна взаємодія кадастрів: проблемні 

питання методологічного, інституційного та інформаційного забезпечення» 

(м. Київ, 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, фінансів та права: 

теорія і практика» (м. Полтава, 2019 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: 

тенденції та перспективи» (м. Полтава, 2019 р.); ІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток 

територій Землі: наслідки та шляхи вирішення» (м. Херсон, 2019 р.); 

ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та практичні 

питання щодо виконання робіт із землеустрою» (м. Херсон, 2019 р.); 

ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Трансформація 

фінансової системи України: тенденції та перспективи розвитку» 

(м. Миколаїв, 2019 р.); Міжнародній науково-методичній конференції 

«Baltic surveying‘19» (м. Єлгава, Латвійська Республіка, 2019 р.); 

18 Міжнародній науковій конференції «Engineering for Rural Development» 

(м. Єлгава, Латвійська Республіка, 2019 р.); Міжнародній науковій 

конференції «Nieruchomość w przestrzeni 5» (м. Калуш, Республіка Польща, 

2019 р.). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження повною мірою 

опубліковано у 62 наукових працях, з яких 11 монографій, 21 стаття у 

наукових фахових виданнях України, 7 статей у наукових виданнях інших 

держав, включених до міжнародних наукометричних баз даних 

Scopus/Web of Science, 5 статей у наукових виданнях інших держав, стаття в 

іншому науковому виданні, включеному до міжнародних наукометричних 

баз даних, 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на науковий твір, 

13 тез наукових доповідей. 
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Структура та обсяги дисертації. Дисертація складається з анотацій, 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 551 сторінку, у тому числі 71 таблицю і 

100 рисунків. Список використаних джерел налічує 380 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 

ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

1.1 Наукові підходи до забезпечення раціонального використання та 

охорони земель лісогосподарського призначення 

 

Екологічні цінності та добробут стають усе більш важливими факторами 

використання природних ресурсів. До основних факторів, які будуть 

акцентовані в майбутньому, варто віднести стійкість та енергоефективність 

виробничих процесів, а також швидкий технологічний розвиток. У сучасних 

реаліях раціональне використання земель лісогосподарського призначення 

стає все більш важливою частиною національної біоекономіки для відповіді на 

глобальні виклики. 

За даними Європейської комісії, майже 60 млн людей у світі 

безпосередньо залежать від лісів, що є визначальними для їхньої 

життєдіяльності, а ще 1,7 млрд населення планети залежать опосередковано 

від лісового виробництва. Водночас, вирубка лісів та деградація земель 

лісогосподарського призначення у країнах, що розвиваються, становлять 

приблизно шосту частину світових викидів вуглекислого газу [285]. 

Загалом світові лісові ресурси депонують величезну кількість вуглецю 

і сприяють зниженню концентрації вуглекислого газу в атмосфері. В процесі 

вирубування або спалювання лісів відбувається емісія шкідливих для 

навколишнього середовища речовин, що посилює парниковий ефект. 

За різними оцінками, від 10 до 20 відсотків викидів парникових газів у світі 

є наслідками вирубки лісів [372]. 

Лісові ресурси нерівномірно розподілені земною кулею, наприклад, 

п’ять країн – Росія, Бразилія, Канада, США та Китай – концентрують більше 

половини загальної площі лісових земель. У 64 країнах світу, загальна 

чисельність населення яких становить 2 млрд осіб, землі лісогосподарського 
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призначення становлять не більше ніж 10 % площі суходолу. З обсягу 

заготовленого лісу у світі щороку дещо більше половини йде на лісову 

промисловість. Решта використовується як паливний матеріал (дрова), 

особливо в країнах із низьким рівнем економічного розвитку [372]. 

Водночас, зростання чисельності населення світу та значний попит 

на земельні ресурси для ведення сільського господарства, виготовлення 

деревної продукції та палива, прискорили темпи вирубки лісів. Очевидним 

ефектом знищення лісових площ є те, що ареали існування значної кількості 

видів флори і фауни зникають, а біорізноманіття у світі зменшується. 

Важливою для розвитку науково-методологічних підходів 

раціонального використання та охорони земель лісогосподарського 

призначення варто вважати подію 5 вересня 2015 року – конференцію 193-х 

країн-членів ООН, які затвердили «Порядок денний в галузі сталого розвитку 

на період до 2030 року». Цей документ передбачає досягнення 17 цілей 

в галузі сталого розвитку (ЦСР), якими буде керуватися світова спільнота 

в найближчі 15 років (2016 – 2030 рр.). такими цілями наукове співтовариство 

визначило [221, 265, 294]: 

1) масштабну ліквідацію бідності у всіх її формах; 

2) ліквідацію голоду, забезпечення продовольчої безпеки й поліпшення 

харчування, сприяння сталому розвитку сільського господарства; 

3) забезпечення здорового способу життя та сприяння добробуту 

для всіх у будь-якому віці; 

4) забезпечення якості освіти й заохочення до навчання впродовж 

усього життя; 

5) забезпечення гендерної рівності та розширення прав і можливостей 

усіх жінок і дівчат; 

6) забезпечення раціонального використання водних ресурсів 

і належної санітарії; 

7) забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних 

джерел енергії; 
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8) сприяння неухильному, всеохоплюючому і сталому економічному 

зростанню; 

9) створення міцної інфраструктури, сприяння забезпеченню 

всеосяжної і стійкої індустріалізації та впровадження інновацій; 

10) зниження нерівності всередині країн і між ними; 

11) забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості в містах 

і населених пунктах; 

12) забезпечення раціональних моделей споживання і виробництва; 

13) вжиття термінових заходів боротьби зі зміною клімату 

та її наслідками; 

14) збереження та раціональне використання океанів, морів і морських 

ресурсів у інтересах сталого розвитку; 

15) захист, відновлення екосистем суші й сприяння їх раціональному 

використанню, раціональне управління лісами, боротьба з опустелюванням, 

припинення процесів деградації земель і втрати біологічного різноманіття; 

16) сприяння побудові мирних і відкритих громад для сталого розвитку; 

17) зміцнення механізму досягнення сталого розвитку та активізація 

роботи механізмів глобального партнерства в інтересах сталого розвитку. 

Окреслені ЦСР визначатимуть політичні напрями розвитку, питання 

фінансування і заходи щодо реалізації проекту в період до 2030 року [221, 265, 

294]. Крім того, в «Порядку денному в галузі сталого розвитку на період до 

2030 року» передбачено 169 завдань, 230 показників, визначено шляхи 

реалізації та акцентовано, що глобальне партнерство носить універсальний 

і взаємопов’язаний характер і стосується всіх країн-учасників [294, 295]. 

Необхідність захисту екологічно стабільних екосистем, які захищають 

планету від шкідливих викидів в атмосферу, підтримують життєдіяльність 

флори та фауни є надзвичайно важливим. Лісові землі забезпечують людство 

значною кількістю екологічних товарів і послуг, а саме: генерують чисте 

повітря, утворюють території для розміщення (захисту) біорізноманіття, 

знижують вплив наслідків зміни клімату. Ліси й пасовищні угіддя також 
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підтримують існування низки сфер економічної діяльності, створюють робочі 

місця для економічно активного населення й генерують додатковий дохід 

і водночас є продовольчою базою, сировинним базисом для виробництва ліків, 

палива для значної кількості населення нашої планети. 

Однак, загальносвітовими поточними тенденціями є погіршення стану 

природних ресурсів, зростання антропогенного навантаження на екосистеми, 

втрата біологічного різноманіття. Зміни в землекористуванні, у тому числі 

знищення лісів, призводять до втрати цінних середовищ існування, 

скорочення обсягів прісної води, деградації земель, ерозії ґрунтів і викиду 

вуглецю в атмосферу [295]. 

Отже, особливої уваги у контексті раціонального використання 

та охорони земель лісогосподарського призначення, заслуговує 15 Ціль 

Сталого розвитку – сприяння сталому управлінню лісами, боротьбі 

з опустелюванням, зменшення процесів деградації земель і втрати 

біорізноманіття. ФАО сприяє поширенню стійких підходів до управління 

природними ресурсами, наукові доповіді організації про стан природних 

ресурсів (земельних, лісових), є інформаційною базою для емпірично 

обґрунтованого прийняття рішень. Об’єднання різних зацікавлених сторін 

підтримують інклюзивні підходи до організації раціонального 

природокористування, спрямовані на досягнення балансу між заходами 

зі збереження довкілля й економічного розвитку суспільства [295]. 

Загалом науково-теоретичні передумови раціонального використання 

земель лісогосподарського призначення мають ґрунтуватися на філософських 

методологічних основах та принципах становлення ідеї раціоналізму. 

Під поняттям «раціоналізм» (від лат. ratio – розум) варто розуміти 

філософсько-світоглядний напрям прийняття рішень, згідно з яким істинними 

підставами буття, пізнання і поведінки людей є принципи розуму [201]. 

Тлумачення різними вченими-філософами терміну «раціоналізм» 

представлено у таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 

Науково-філософське бачення щодо тлумачення терміну «раціоналізм» 

Автори Визначення 

В. С. Стєпін, О. О. 

Гусейнов,  

Г. Ю. Семигін [201] 

«Раціоналізм» (від лат. ratio – розум) – філософсько-світоглядна 

установка, згідно з якою істинними підставами буття, пізнання й 

поведінки людей є принципи розуму.» 

О. М. Лопухов [129] «Раціоналізм» – філософський напрям, що визнає тільки розум (але 

не почуття, не образ, що не інтуїцію, що не підсвідомість) основою 

пізнання і визначає головним фактором розвитку. 

О. О. Грицанов [33] «Раціоналізм» – 1) у широкому розумінні – певна загальна 

орієнтація і стилістика мислення, а також домінуюча лінія 

філософського розвитку, що йде від Платона аж до першої третини 

– середини 19 ст. з властивими їй установками на розумність і 

природну впорядкованість світу, наявність у ньому внутрішньої 

логіки й гармонії, а також переконанням в здібностях розуму 

осягнути цей світ і влаштувати його на розумних засадах. 

Конт-Спонвіль [114] Під терміном «раціоналізм» розуміють певну довіру до розуму, 

переконання, що розум може і повинен все зрозуміти, у будь-якому 

випадку. У вузькому, технічному, розумінні термін «раціоналізм» 

належить до теорії пізнання. «Раціоналізмом» називають вчення, 

згідно з яким наш розум не залежить від досвіду (оскільки є 

вродженим або апріорним), а досвід можливий тільки завдяки 

розуму. У цьому сенсі раціоналізм протистоїть емпіризму. 

 

Класична парадигма раціоналізму була започаткована європейськими 

філософами 17–18 ст. Декартом, Мальбраншем, Спінозою, Лейбніцем, 

які у своїх вченнях зазначали, що на розвиток будь-якої особи впливають такі 

науки, як природознавство й математика. Відштовхуючись від схоластичних 

методів пізнання, раціоналізм передбачає вирішення проблем наукового 

напряму. Основними принципами щодо їхнього вирішення варто вважати 

те, що єдиним надійним джерелом наукових знань є досвід (емпіризм, 

найбільш чітко сформульований Локком) й обов’язковість застосування 

математичних методів пізнання в процесі дослідження природних явищ, адже 

ці методи дають можливість досягти беззаперечності та істинності 

в результатах (Галілей, Кеплер). Фундаментальною вимогою класичного 

раціоналізму є досягнення абсолютної й незмінної істини, яка має 

універсальну значущість для будь-якого суспільного розуміння [201]. 

Сучасні ідеї становлення теорії раціонального природокористування, 

в тому числі земель лісогосподарського призначення, описані в результатах 
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дослідження С. А. Генсірука, який зазначає що теорія раціонального 

природокористування повинна ґрунтуватися на пізнанні об’єктивних законів 

процесу взаємодії природи та суспільства, що історично розвивається і дає 

можливість передбачити та оцінити наслідки такого «симбіозу» в будь-якому 

часовому діапазоні [24, С. 23]. 

Водночас, науково-методологічні аспекти дослідження раціонального 

природокористування повинні враховувати економічні, соціальні 

і природничо-технічні показники (критерії), наслідки науково-технічного 

прогресу, масштаби та інтенсивність господарського освоєння природних 

ресурсів, інтенсивність урбанізаційних процесів тощо [24]. 

Н. П. Анучін [3, C. 13] наголошує, що головним завданням 

раціонального природокористування є не лише отримання відповідних благ 

у вигляді екологічних ресурсів, а і збереження навколишнього середовища, 

чистого повітря та прісної води, підвищення продуктивності ґрунту, охорони 

флори та фауни, які утворюють біосферу у вигляді комплексу 

із функціонуючими механізмами самозбереження та саморегулювання. 

Тобто, за раціонального природокористування (у т.ч. використання 

земель лісогосподарського призначення) набуття екологічних благ 

навколишнього середовища не повинно ґрунтуватися на односторонній 

вигоді для споживача. Використовувати природні ресурси необхідно 

з урахуванням їхнього самовідновлення для задоволення потреб майбутніх 

поколінь. 

Разом з тим, раціональне використання лісових ресурсів повинно 

базуватися на ґрунтовних екологічних дослідженнях та наявних наукових 

досягненнях (напрацюваннях) природничих, економічних і технічних наук, 

що дозволить сформувати загальні принципи господарської діяльності 

для уникнення неефективних, шкідливих для навколишнього середовища 

управлінських та організаційних рішень. 

Вчений Ю. Одум у своїх дослідженнях щодо раціонального 

природокористування також зазначає його дві основні цілі [24, 152, 279]: 
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− забезпечення оптимального стану навколишнього середовища 

в процесі задоволення матеріальних, естетичних, рекреаційних потреб 

суспільства; 

− забезпечення можливості безперервного отримання благ у вигляді 

природних ресурсів шляхом встановлення збалансованого циклу 

використання та відновлення. 

Ураховуючи окреслені вище наукові судження під терміном 

раціональне використання земель лісогосподарського призначення варто 

розуміти комплексне багатоцільове використання людиною лісової 

екосистеми за умови забезпечення сталого розвитку біорізноманіття, його 

продуктивності, відновлюваності і збереженні екологічних, соціальних 

та рекреаційних функцій лісу. 

Безумовно, сучасні наукові підходи щодо використання та охорони 

природних ресурсів мають базуватися на застосуванні передових технологій 

моніторингу, обліку якості та кількості ресурсного потенціалу 

навколишнього середовища, математичного моделювання змін стану 

довкілля на основі аналітичних розрахунків, збільшення площ лісових 

масивів із метою депонування шкідливих викидів промислових об’єктів 

у атмосферу. 

Варто також зазначити, що індустріалізація значно вплинула на стан 

природного середовища України в цілому, адже період інтенсивного 

розвитку індустрії вимагав значних затрат природних ресурсів, у тому числі 

й для територіального розташування об’єктів промисловості, інженерного 

облаштування. Натомість, функціонування цих об’єктів супроводжується 

значними викидами шкідливих речовин, що спричиняє забруднення 

навколишнього середовища та порушення екологічної рівноваги, тоді як 

сучасний стан розвитку технологій дозволяє значно покращити 

територіальне-планування (просторове розміщення) відповідних екологічно 

небезпечних об’єктів промисловості. 
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Проблему розроблення науково-обґрунтованих економічних механізмів 

раціонального природокористування в ринкових умовах досліджував вчений 

К. Г. Гофман, на думку якого головною умовою під час використання 

та  охорони природних ресурсів (земельних, лісових, водних тощо) 

є реалізація екологічної стратегії розвитку держави з мінімальними 

витратами матеріальних та трудових ресурсів шляхом забезпечення 

сприятливих економічних (інвестиційних) умов для природоохоронної 

та ресурсозберігаючої діяльності підприємств на основі досягнень науково-

технічного прогресу [30]. 

Вченим було окреслено низку завдань для нагального вирішення задля 

налагодження ефективного природокористування [30, С. 32]:  

− чітке розмежування джерел фінансування заходів, пов’язаних 

із охороною, відновленням та збереженням природних ресурсів 

між підприємствами та державними виконавчими органами в цій сфері 

(місцеві, обласні, державні); 

− формування ринку екологічних послуг, в межах якого повинні бути 

визначені можливості фінансування та кредитування заходів 

щодо відновлення навколишнього середовища та природних ресурсів 

за рахунок коштів підприємств, які використовують у своїй діяльності 

ці матеріальні блага (природні ресурси), зокрема геологорозвідувальних 

організацій, лісових господарств тощо; 

− запровадження системи платежів за природні ресурси 

та екологічних податків, що стимулюватиме «оздоровлення» довкілля, 

відновлення та раціональне використання природних ресурсів, соціально-

справедливий та економічно-ефективний розподіл рентних доходів від цих 

ресурсів. 

Поряд із К. Г. Гофманом, вчені Л. В. Дунаєвський, Л. І. Кречетов, 

К. Б. Львовська, Дж. Пламізано, А. А. Гусєв, Г. А.  Моткін, А. А.  Голуб 

та інші [30], також розглядають впровадження системи екологічних платежів 

і створення екологічних фондів як дієвий економічний механізм 



54 

раціонального природокористування. Обґрунтовуючи свої наукові розробки, 

вони зазначають, що основними джерелами надходжень до екологічних 

фондів повинні бути платежі (податки) підприємств за забруднення 

навколишнього середовища (плата за викиди CO2) та використання 

природних ресурсів, відсотки від природоохоронних кредитів, страхові 

внески тощо. Тобто головною ідеєю вчених щодо запровадження 

екологічних податків є стимулювання підприємств через економічний 

механізм впливу до впровадження енергоефективних технологій, зменшення 

обсягів викидів CO2 в атмосферу. 

Водночас, економіст Г. Вонг (G. Wong) [303], яка досліджувала процес 

використання лісових масивів, і, зокрема, займалася оцінкою соціальних, 

економічних та екологічних проблем у тропічних умовах, приділила 

особливу увагу взаємозв’язкам між розвитком соціально-політичних 

процесів та змін навколишнього середовища. У своїй публікації вона 

наголошує, що обсяги викидів CO2 від вирубки і деградації лісів 

перевершують емісію вуглецю від усієї транспортної галузі в усьому світі. 

Вирішення будь-яких проблем раціонального природокористування, 

в тому числі земель лісогосподарського призначення, потребує глибокого 

та всебічного вивчення. В той же час, будь-які управлінські, організаційні 

рішення мають ґрунтуватися на певних наукових прогнозах щодо наслідків 

запланованого природокористування, а також на розробках заходів, 

які запобігають впливу негативних факторів на довкілля, й удосконаленні 

підходів господарського планування з урахуванням екологічного фактору. 

Також для охорони земель лісогосподарського призначення необхідна 

потужна матеріально-технічна база з урахуванням сучасних досягнень 

техніки, зокрема ГНСС – технологій, які дозволяють здійснювати облік 

лісових масивів (площ) з досить високою точністю; широкомасштабне 

впровадження технологій безвідходного (маловідходного) виробництва; 

збільшення обсягів випуску синтетичних (штучних) замінників природним 

матеріалам [24, 162]. 
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Досліджуючи теоретичні основи організації лісового господарства 

Н. П. Анучін [24], зауважує на необхідності здійснення безперервного 

лісового господарства, з урахуванням співвідношення між обсягами 

виробництва деревини на землях лісогосподарського призначення 

та невиснажливими обсягами її вилучення. Встановлення обсягів щорічних 

рубок у лісах, наближених до розмірів стабільного (природного) приросту, 

обумовлює відносну рівномірність лісокористування.  

Таким чином, зважаючи на необхідність визначення розмірів 

лісокористування відповідно до вікової та бонітетної диференціації 

деревостану у різних лісових господарствах, основоположний принцип 

збалансованої організації використання земель лісогосподарського 

призначення має бути зорієнтований на безперервне, рівномірне, 

невиснажливе використання лісів. Тобто раціональне використання земель 

лісогосподарського призначення можливе за умови суворого дотримання 

цього принципу. Однак щодо рівномірності використання лісів, необхідно 

зауважити про можливі періодичні зміни загального обсягу споживання 

лісової продукції та її товарного складу. Причинами цього є різні частки 

лісових площ під головні рубки в окремих лісових масивах. 

Водночас, продуктивність лісів може бути змінена через впровадження 

комплексу лісогосподарських заходів, що у свою чергу може сприяти 

достиганню деревостою. За таких обставин умову рівномірності 

використання земель лісогосподарського призначення неможливо приймати 

за константу на довготривалий період час. 

Під терміном «невиснажливе використання» вчені намагалися 

«захистити» лісові масиви від надмірного, нерівномірного виснаження цих 

земель (вирубування лісів). Знищення значних лісових масивів, 

які регулюють кліматичні умови та водний режим великих басейнів, 

як зазначають Г. І. Воробйов, К. Д. Мухамедшин, Л. М. Девяткин [18, C. 6], 

порушує встановлений мільйонами років екологічний баланс, що у свою 

чергу призводить до повсякчасних руйнівних паводків, селей, водних 
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ерозійних процесів, пилових буревіїв, посух або заболоченості місцевості 

залежно від специфіки природно-кліматичних умов та характеру деревної 

рослинності. Ці застереження вчених є надзвичайно актуальними, особливо 

враховуючи той факт, що більше третини населення світу сьогодні проживає 

в посушливих районах, на які припадає 35 % глобальної площі суші. 

Продовольча безпека, засоби для існування та забезпеченість водою для цих 

людей у значній мірі залежать від лісів, що ростуть на посушливих землях. 

Деревна рослинність, що росте в таких районах, пристосована 

до посушливих умов, вона максимально використовує невеликий обсяг 

доступної вологи, яку одержує від опадів. Крім того, такі насадження мають 

велику і розгалужену кореневу систему, яка підвищує ефективність 

поповнення запасів підземних вод. Лісові насадження знижують втрати води 

від випаровування й підтримують водний баланс ґрунту за рахунок зниження 

ерозії й надходження нутрієнтів з опалого листя й органічної речовини [221]. 

Осучаснення наукових підходів щодо користування та управління 

лісогосподарськими землями призведе до позитивних змін у гідрологічних 

процесах із погляду якості, та обсягу запасів водних ресурсів. Розуміння 

того, як забезпечити раціональне управління лісами, а також того, як набути 

максимальні вигоди і звести до мінімуму негативні наслідки 

для навколишнього середовища, є вкрай важливим.  

За сучасних тенденцій зростання чисельності населення, збільшення 

площ міських агломерацій та промислових центрів [237–240, 369], 

бурхливого розвитку транспортної та туристичної інфраструктури, роль лісів 

безмежно зростає у фізико-географічному, естетичному, санітарно-

гігієнічному, соціальному аспектах. Світові запаси лісових площ щорічно 

генерують від 20 до 30 млрд т. органічної біомаси, депонуючи при цьому 30–

50 млрд т. вуглекислого газу та поповнюючи запаси атмосферного повітря. 

У помірних широтах 1 га лісових площ під час вегетаційного періоду виділяє 

щорічно в середньому до 25 кг кисню, тоді як 1 га тропічного лісу виробляє 

на рік близько 60 т кисню. Отже, забезпечуючи необхідні умови 
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для  життєдіяльності на планеті, ліси мають особливе соціальне та екологічне 

загальнобіосферне значення. 

Слід погодитися з Г. І. Воробйовим [17], який зазначає, що в умовах 

залучення в промислове виробництво значних матеріальних ресурсів, 

вирішальним напрямом подальшого розвитку є ефективне використання 

промислового, науково-технічного потенціалу та раціональне 

природокористування. Реальна економія природних ресурсів (сировини), 

трудових і фінансових ресурсів є об’єктивним критерієм ефективної 

підприємницької діяльності. 

Вчені-економісти, І. В. Воронін, С. С. Сенкевич, В. А. Бугаєв [20], 

зауважують на необхідності урахування значної захисної, водоохоронної, 

клімато-регулюючої, санітарно-гігієнічної та естетичної ролі лісів в процесі 

розроблення економічних підходів щодо раціонального розвитку лісового 

господарства загалом. Водночас, науковці у своїй праці окремо виділяють 

науково-теоретичні напрацювання щодо забезпечення раціонального 

використання та охорони земель лісогосподарського призначення в контексті 

захисного лісорозведення. 

 

 

1.2 Методологічні засади раціонального використання та охорони 

земель лісогосподарського призначення 

 

Методологічні засади раціонального використання та управління 

лісовими екосистемами в системі сталого розвитку характеризуються 

критеріями збереження, використання та удосконалення природних, 

економічних і соціокультурних ресурсів, товарів і послуг. Формулювання 

конкретних пропозицій передбачає комплексний аналіз поведінки 

та взаємодії основних екологічних, соціально-економічних та культурних 

змінних, які впливають на лісові ресурси. 
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Водночас, методологічний інструмент дозволяє встановити 

взаємозв’язок між фізично-біотичним середовищем та етнічними групами 

населення, життєдіяльність яких безпосередньо залежить від доступу 

до лісових, водних, земельних ресурсів, для визначення стратегій, 

необхідних для розвитку громад та сільських поселень. 

Теоретико-методологічним основам раціонального використання 

природних ресурсів в Україні присвячені праці відомих вчених, зокрема, 

Л. Я. Новаковського [145, 147 – 149], О. С. Будзяк [7 – 12], В. М. Будзяка [7 –

 12], Р. І. Буряка [13, 59], Д. С. Добряка [50 – 54, 149], О. С. Дорош [57 – 62], 

Й. М. Дороша [56, 57], В. М. Другак [216], Т. О. Євсюкова [72 – 75, 98 – 102, 

107, 174, 240], А. І. Карпука [89 – 91, 122, 123], І. П. Ковальчука [73 – 75, 98 – 

111, 174], П. І. Лакиди [120, 244, 319], А. Г. Мартина [98, 99, 103, 107 – 111, 

324 – 328], С. М. Рогач [190 – 193], Р. М. Ступеня [207 – 209, 358], 

М. П. Талавирі [210 – 214], А. М. Третяка [215 – 217, 147, 149], Р. В. Тихенка 

[98 – 111, 316, 338 – 340, 354], М. А. Хвесика [126, 232 – 236], А. З. Швиденка 

[120, 243, 244, 355].  

Питання економічної ефективності в лісовому господарстві 

та агролісомеліоративному виробництві розглянуті в різних наукових 

джерелах. Практично всі вони, головним чином, описують методику 

визначення економічної ефективності, обґрунтування величини економічного 

ефекту окремих лісогосподарських заходів, доцільності проектування 

окремих видів робіт тощо [20]. 

Водночас, економічне обґрунтування щодо ефективності заходів із 

охорони та захисту земель лісогосподарського призначення в загальному 

регламентуеться формулою 1.1 [20]: 

 

       Е = В − С,       (1.1) 

 

де Е – економічний ефект від заходів щодо охорони та захисту земель 

лісогосподарського призначення; 
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В – загальний обсяг втрат у лісовому господарстві, яких вдалося 

запобігти (не допустити) за рахунок проведення заходів щодо захисту лісів; 

С – собівартість робіт щодо захисту лісових масивів. 

 

У свою чергу, величина недопущених втрат у лісовому господарстві 

за рахунок проектних заходів визначається за формулою 1.2 [20]: 

 

В = (В1 + В2) − (В3 + В4),     (1.2) 

 

де В1 – збитки, які будуть нанесені господарству у випадку, 

якщо  заходи з охорони лісів не проводитимуться; 

В2 – неминучі збитки в інших галузях економіки у випадку, 

якщо заходи з охорони лісів не будуть проведені; 

В3 – збитки, нанесені лісовому господарству через проведення 

лісозахисних заходів (наприклад за умов хімічної боротьби зі шкідниками 

за допомогою авіації, впливу хімічних речовин на стиглість насаджень); 

В4 – збитки, нанесені лісовому господарству іншими галузями 

через  проведення заходів боротьби зі шкідниками. 

Водночас, методика визначення загальних збитків лісовому 

господарству внаслідок лісових пожеж, передбачає розрахунок наступних 

показників [20]: 

− збитки від пошкодження вогнем насаджень; 

− вартість робіт зі збору пошкоджених дерев; 

− втрати заготовленої деревини внаслідок пожежі; 

− вартість будівель і споруд, що згоріли або були пошкоджені; 

− втрати сільськогосподарських культур, сіна тощо; 

− витрати на гасіння пожеж; 

− втрати від погіршення захисних та санітарно-гігієнічних 

властивостей лісових насаджень в результаті пожеж; 
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− втрати від побічного, другорядного використання лісу (збір соку, 

плодів, ягід, грибів тощо); 

− збитки лісової промисловості в розмірі капіталовкладень 

за знищений запас деревини. 

Збитки V від пошкодження насаджень визначаються за формулою: 

 

𝑉 = В × К − Т,      (1.3) 

 

де В – вартість насаджень, що згоріли у віці під рубки; 

Т – вартість деревини, реалізованої після пожежі; 

К – коефіцієнт, який враховує економічні умови робіт з відновлення 

лісу після пожежі. 

Тоді як втрати від побічного, другорядного використання лісу 

в натуральних показниках визначаються за формулою (1.4): 

 

L = V × S × N,      (1.4) 

 

де L – втрати від побічного використання, кг, м³, т; 

V – середньорічний об’єм заготівель з 1 га, кг, м³, т; 

S – площа пожежі, яка охоплює територію, на якій лісові плоші могли 

бути використані побічно; 

N – кількість років, впродовж яких після пожежі спостерігається втрата 

означеного цільового використання земель. 

 

Очевидно, що землі лісогосподарського призначення не лише 

формують сировинний осередок, вони одночасно є ключовою складовою 

біосфери, що потребує збереження в оптимальному для суспільства стані 

(збалансованому, сталому). Таким чином, раціональне використання лісових 

ресурсів на думку вчених [20, C. 3], потребує всебічної участі суспільства, 

зокрема, в процесах їх відновлення, зважаючи на необхідність підвищення 
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продуктивності лісового господарства та забезпечення належного 

фінансування. Обґрунтуванням цього є твердження М. П. Федоренка [20, 223], 

який, описуючи економічну складову проблеми відновлення лісових ресурсів 

зазначав, що «відновлення лісових ресурсів не варто розглядати виключно 

як природній процес». Тобто такі процеси потребують особливих зусиль 

в організаційному, управлінському та економічному плані за активної участі 

людини. 

Раціональне використання земель лісогосподарського призначення 

в інтересах суспільства, покращенням навколишнього середовища 

та підвищення продуктивності є надзвичайно важливим завданням. У зв’язку 

з цим виникає необхідність у визначенні показників, за якими необхідно 

оцінювати ступінь ефективності будь-якого лісового господарства. До таких 

слід віднести [19, C. 81]: 

− площа залісненої території, %; 

− відповідність головних порід деревостою до лісотаксаційних 

умов вирощування та відповідність фактичного приросту деревини 

потенційному; 

− ефективність використання приросту деревини; 

− ефективність побічного використання лісового господарства; 

− ступінь ефективного агролісомеліоративного впливу земель 

лісогосподарського призначення на прилеглі сільськогосподарські угіддя. 

Частка земель під лісовою рослинністю визначається від загальної 

площі лісового фонду лісового господарства або лісництва. Площа землі, 

виділена у лісовому фонді, повинна бути покрита лісовою рослинністю, 

однак частина цієї площі зайнята просіками, протипожежними розривами, 

дорогами, розплідниками, господарською та житловою забудовою тощо. 

Саме через це відсоток покриття лісових площ не може становити 100 %. 

Оптимальним вважається показник 90 – 94 % площі вкритою лісовою 

рослинністю [19, C. 82]. 
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Відповідність насаджень, що вирощуються, лісотаксаційним 

і кліматичним умовам місця розташування, дає змогу отримати додатковий 

приріст деревини, зважаючи на природну продуктивність земель і відповідні 

організаційні заходи щодо її поліпшення. Співставлення цього потенціалу 

приросту деревини з фактичним визначає резерви підвищення 

продуктивності лісів, якими кожен лісгосп або лісництво володіє. Водночас, 

використання приросту деревини характеризується відповідним 

коефіцієнтом k, який визначається за формулою (1.5) [19, C. 82]: 

 

𝑘 =
А ± Н + Б

𝑍т
,                                             (1.5) 

 

де А – розмір головного використання деревини; 

Н – зміна запасів деревини у незавершеному виробництві; 

Б – розмір проміжного використання деревини; 

𝑍т – поточний приріст деревини. 

За раціонального використання лісогосподарських землекористувань 

і організації лісового господарства коефіцієнт використання приросту 

деревини повинен наближатися до 1, зазвичай даний показник знаходиться 

в межах 0,7 – 0,8 через неповне використання приросту органічних мас [19, 

C. 82]. Водночас, науково-теоретичні підходи щодо забезпечення 

раціонального використання земель лісогосподарського призначення мають 

враховувати і другорядне (побічне) використання цих земель, зокрема, 

до складу комплексної продукції від використання лісових масивів повинні 

бути включені різноманітні види використання, які сумарно виражаються 

у натуральних величинах і враховуються в процесі експертної оцінки. 

З  іншого боку, показник К річної валової комплексної продуктивності з 1 га 

лісового фонду може бути визначений за формулою (1.6) [20, C. 68]: 
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К =
А ± Н + В + С + Д + Е

Р
,                                       (1.6) 

 

де А – продукція, отримана в результаті головного використання 

лісових площ, виражена в таксових цінах; 

Н – зміна запасів деревини, виражена в таксових цінах; 

В – продукція проміжного використання деревиною у відпускних 

цінах; 

С – продукція побічного використання у відпускних цінах; 

Д – додаткова продукція (частина диференційної ренти) 

від  використання сільськогосподарських угідь, унаслідок ефективного 

впливу лісу на прилеглі сільськогосподарські угіддя; 

Е – продукція мисливських угідь; 

Р – загальна площа лісового господарства. 

 

Показник Н визначається як різниця між середньорічним приростом 

і обсягом головного використання, цей параметр виключає можливість 

підвищення продуктивності господарства за рахунок рубок зверх приросту. 

Величина коефіцієнта К дозволяє встановити економічний ефект 

від загальної продуктивності лісового господарства, фактичну та потенційну 

продукцію, окреслити шляхи більш раціонального використання лісових 

площ господарства. Показники А, Н, В у формулі (1.6) визначаються 

лісовими господарствами у повному обсязі, що дозволяє оцінити продукцію 

з деревини у грошовому (вартісному) еквіваленті. Менш розробленими 

є  методи обліку продуктів побічного використання [20, C. 69]. 

Ступінь освоєння продуктів побічного (другорядного) використання 

земель лісогосподарського призначення (обсяг плодів, ягід, грибів тощо) 

визначається співставленням кількості фактично отриманої за рік продукції 

до можливої кількості для заготівлі. Водночас кількісні нормативи обліку 

недеревної сировини в лісах, які використовуються в лісовому господарстві 
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України, визначені та висвітлені у довіднику для таксації лісів України 

та Молдови [150, C. 13 – 14]. 

Ступінь ефективного агролісомеліоративного впливу лісів на прилеглі 

сільськогосподарські угіддя визначається шляхом порівняння фактично-

отриманого урожаю сільськогосподарських культур із середнім врожаєм тих 

самих культур, отриманих на рівноцінних ґрунтах із відсутніми поряд 

лісовими насадженнями. 

Таким чином, узагальнюючим показником ефективного використання 

земель лісогосподарського призначення слугує показник кількості валової 

продукції, отриманої за рік на 100 га лісового фонду, який визначається 

за формулою (1.7) [19, C. 83]: 

 

П =
(А + Н + Б + В + Г + Д) × 100

Р
,                         (1.7) 

 

де П – загальний обсяг валової продукції на 100 га лісового фонду 

в грошовому еквіваленті; 

А – продукція від головного використання деревини у таксових цінах; 

Н – зміна запасу деревини поточного виробництва; 

Б – продукція від рубок догляду у відпускних цінах; 

В – продукція, отримана внаслідок побічного (другорядного, 

нецільового) використання земель лісогосподарського призначення; 

Г – додаткова продукція, отримана з прилеглих сільськогосподарських 

угідь, зважаючи на захисні властивості лісу; 

Д – продукція мисливського господарства; 

Р – площа лісового фонду. 

Важливою науково-теоретичною передумовою раціонального 

використання та охорони земель лісогосподарського призначення 

є розроблення методів визначення собівартості вирощування лісових 

насаджень. Складність таких економічних підходів зумовлена тим, 
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що в лісовому господарстві при вирощуванні лісу до стадії стиглості 

насаджень неможливо визначити фактичну собівартість шляхом сумування 

загальної кількості фактичних витрат для вирощування стиглої деревини, 

так як вартість праці, кількість людино-днів і технології, які застосовуються 

на етапі закладання лісу, значно відрізняються і є неспівставними 

для подібних показників, що визначаються на момент стиглості деревостану, 

враховуючи тривалий період достигання (вік рубки 61–120 років для хвойних 

та твердолистяних, високостовбурних порід дерев) [150, C. 352]. 

У зв’язку з цим Ф. Т. Костюкович [117, C. 27 – 51] у своїй науковій 

праці пропонує собівартість вирощування 1 м3 визначати через поточні 

витрати у лісовому господарстві. Для цього всі витрати лісового 

господарства в поточному році необхідно розділити на загальну площу 

лісових земель, у результаті чого отримаємо показник щорічних витрат у 

розрахунку на 1 га. Помноживши даний результат на вік насадження, 

отримаємо величину витрат на 1 га у різному віці (формула 1.8). 

 

В𝑎 =
З + А

П
× 𝑎,                                        (1.8) 

 

де В𝑎 – собівартість вирощування 1 м3 лісу за певний період 𝑎; 

З – виробничі витрати по лісгоспу на один рік; 

А – адміністративно-господарські витрати; 

П – лісовкрита площа лісового господарства, га; 

𝑎 – вік насаджень, у яких визначається собівартість створення. 

Розділивши отримане значення В𝑎 на запас деревини на 1 га в певному 

віці, отримують собівартість вирощування 1 м3 чистої деревини (формула 

1.9) [117]: 

 

С𝑎 =
В𝑎

𝜔
,                                               (1.9) 
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де С𝑎 – собівартість 1 м3 запасу деревини у віці 𝑎; 

𝜔 – запас деревини на 1 га у віці 𝑎. 

 

Як недолік цього способу слід зазначити усереднення отриманих 

результатів за собівартістю вирощування 1 га різноманітних деревостанів, 

що  не відповідає дійсності. Так, наприклад, витрати праці на вирощування 

соснових порід дерев у 2-3 рази вищі, ніж за вирощування осинових 

деревних насаджень. Крім того, витрати з року в рік у період догляду, 

вирощування цих насаджень до стиглого віку, можуть суттєво відрізнятися, 

внаслідок чого результати, отримані за цим способом можуть бути 

нерелевантними [19, C. 189]. 

І. В. Воронін [19, 20] пропонує визначати собівартість вирощування 

деревини для кожного господарства окремо. За звітними документами 

лісового господарства за останні 5 – 10 років встановлюється фактична 

ситуація, яка склалася у кожному господарстві. Аналітичний розрахунок 

пропонується вести для  лісогосподарських землекористувань площею 100 

га, при цьому визначаються способи відновлення, методи й способи 

підготовки ґрунту під лісові насадження, періодичність заходів із догляду, 

рубок догляду в лісі тощо. За чинними нормативними документами та 

розцінками визначаються прямі витрати праці, матеріалів, машинно-

тракторного парку тощо. 

Наступним етапом запропонованого способу є визначення непрямих 

витрат, які слід розділити на дві групи [19, C. 190]: 

1) непрямі витрати, що розподіляються пропорційно прямим 

витратам або заробітній платі (наприклад, відрахування за єдиним 

соціальним внеском, витрати з охорони праці та техніки безпеки);  

2) витрати, що розподіляються пропорційно площі господарства 

(витрати по лісовпорядкуванню, охорони лісу від пожеж). 

Таким чином, отримані загальні витрати для кожної стадії (циклу), 

зменшені на величину доходу від проміжного та побічного використання 
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лісу, слугують показником собівартості на 1 га лісових насаджень. 

Розділивши цей показник на приріст деревини зі 100 га за період зростання, 

визначають собівартість 1 м3 приросту деревини у фізичних кубометрах 

(формула 1.10) [19]: 

 

𝑆ф.м. =
Зп + Н1 + Н2 − Д

𝑍ф
,                              (1.10) 

 

де Зп – прямі витрати за відповідний період вирощування деревостану 

на 100 га; 

Н1 – непрямі витрати за період циклу, який розподіляється 

пропорційно прямим витратам або заробітній платі; 

Н2 – непрямі витрати, які розподіляються відповідно до площі 

господарства; 

Д – доходи, отримані від реалізації продукції побічного або проміжного 

використання лісу за період циклу; 

𝑍ф – приріст деревостану у фізичних м3; 

𝑆ф.м. – собівартість фізичного 1 м3 приросту деревостану за цикл 

вирощування. 

У той же час, якщо ці результати розділити на приріст, виражений 

в умовних кубометрах, за методикою Є. Я. Судачкова отримаємо собівартість 

в ум. м3 (формула 1.11) [19]: 

 

𝑆у.м. =
Зп + Н1 + Н2 − Д

𝑍у
,                                     (1.11) 

 

де 𝑍у – приріст деревини за період фази в ум. м3; 

𝑆у.м. – собівартість умовного кубометру приросту деревини за цикл 

вирощування. 
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Застосування цієї методики дозволяє визначити планову та фактичну 

собівартість деревини для кожного господарства і насаджень будь-якого віку, 

що в свою чергу дозволяє здійснити оцінку запасів деревини, 

які перебувають у поточному, незавершеному виробництві, а також 

підвищити відповідальність за збереженість цих запасів [19]. 

Серед численної кількості праць науковців з різних країн, присвячених 

трансформаційним процесам у лісогосподарському комплексі, земельно-

майновим відносинам, проблемам рівномірної землезабезпеченості (land 

inequality) [290, 320], раціонального природокористування, дедалі 

популярним та своєчасним трендом стають дослідження, що ґрунтуються 

на застосуванні індекса Херфіндаля-Хіршмана, кривої Лоренца, коефіцієнта 

Джині, це зокрема праці Ф. Бенра та Л. Нагуельгуал (F. Benra, L. Nahuelhual, 

2019) [257], М. С. Роа-Гарша, С. Браун (M. C. Roa-Garcнa, S. Brown, 2017) 

[348], Х. Лій, С. Чен, М. Занг, С. Лій (H. Liu, S. Chen, M. Zhang, C. Liu, 2017) 

[321], Х. Вустерманн, Д. Каліш, Ж. Колбе (H. Wüstemann, D. Kalisch, 

J. Kolbe, 2017) [379], Л. А. Мартінеллі, М. Батіселла, Р. Ф. Б. да Сільва, 

Е. Моран (L. A. Martinelli, M. Batistella, R. F. B. da Silva, E. Moran, 2017) 

[323], Е. Вон Беневіц (E. Von  Bennewitz, 2017) [375], А. Попеску (A. Popescu, 

2015) [344] та інші. 

Використання цих показників надає можливість дослідити зміни 

концентрації лісогосподарських підприємств і використання ними земель 

лісогосподарського призначення. 

Загалом, індекс Херфіндаля-Хіршмана (Herfindahl – Hirschman Index, 

HHI) дозволяє оцінити ступінь монополізації галузі та є якісним 

інструментом оцінки рівня конкуренції на ринку (або навпаки, близькості 

ринкової структури до монополістичної) [6, 333]. Цей індекс може бути 

застосований для визначення ступеню диверсифікації лісогосподарських 

підприємств, з метою забезпечення раціонального використання та охорони 

земель лісогосподарського призначення (тяжіння індексу до 1 відповідає 

високому ступеню концентрації, монополізації, а до 0 – високому ступеню 
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диверсифікації; значення індексу > 0,25 свідчить про високий рівень 

концентрації; < 0,15 – про відсутність концентрації; в межах 0,15 – 0,25 – 

про помірну концентрацію) [367]. Отже, якщо розглядати ринок, на якому 

працює N підприємств із визначеними частками ринкових продажів 𝑆𝑖, 𝑖  – го 

підприємства (𝑖 = 1, 2, ..., N, 0 < 𝑆𝑖 ≤ 1), HHI індекс визначається за формулою 

(1.12): 

 

𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑆𝑖
2

𝑁

𝑖=1

= ∑
𝑥𝑖

2

𝑋2

𝑁

𝑖=1

,                                        (1.12) 

 

де 𝑆𝑖 – частки доходів підприємств від продажів в галузі (у відсотках), 

що визначаються як відношення обсягу продажів підприємства 𝑥𝑖 до обсягу 

продажів 𝑋. 

Отже, HHI є визнаним показником ступеня конкуренції на ринку, його 

низькі значення вказують на високий ступінь конкуренції і, навпаки, високі 

значення індексу свідчать про близькість до монополії. Максимальне 

значення індексу – 1 має місце у випадку, коли ринок складається з однієї 

компанії, яка має ринкову частку від продажів 𝑆1 = 1 – за безвідсоткового 

розрахунку. Водночас, мінімальне значення HHI індексу буде мати місце 

у випадку рівномірної участі усіх підприємств, що функціонують на ринку 

і це свідчитиме про умови ідеальної конкуренції, формула 1.13 [333]: 

 

𝑚𝑖𝑛 𝐻𝐻𝐼 = ∑ (
1

𝑁
)

2𝑁

𝑖=1

= 𝑁 (
1

𝑁
)

2

=
1

𝑁
, де 

1

𝑁
≤ 𝐻𝐻𝐼 ≤ 1  (1.13) 

 

Слід зазначити, що проблеми нерівного розподілу отриманого доходу, 

розподілу основних факторів виробництва (землі, капіталу та робочої сили) 

були предметом наукових досліджень з часів класиків економічної теорії 

Д. Рікардо та А. Сміта [261]. Як і в минулому, сучасні реалії також 
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потребують науково-обґрунтованого перерозподілу доходів в економіці 

природокористування. Для вивчення диспропорцій між використанням 

лісогосподарських землекористувань та отриманням доходів, нерівностей 

у концентрації лісогосподарських землекористувань в умовах децентралізації 

та прибутків від використання земель лісогосподарського призначення [253], 

співвідношення між власністю на землю, просторовим розміщенням лісових 

угідь та екосистемними послугами (очищення водних об’єктів, захист 

від затоплення та ерозії ґрунту), доцільно застосовувати криві Лоренца 

(Lorenz curves) і набір показників нерівності, таких як індекси Гувера і Тейла 

(Hoover and Theil indices), коефіцієнт Джині (Gini Coefficient) [257, 267 – 268, 

373]. 

Крива Лоренца («Lorenz curves» була запропонована вченим 

економістом М. О. Лоренцем, 1905 р.) – це альтернативне (в інших 

координатах) графічне зображення функції розподілу. У своєму 

математичному поданні крива відображає функцію розподілу, в якій 

акумулюються частки чисельності та доходів населення. У прямокутній 

системі координат крива Лоренца є опуклою вниз і проходить під діагоналлю 

одиничного квадрату, розташованого в I координатній чверті [322] (рис. 1.1). 

У разі рівного розподілу, кожна група населення має дохід, 

пропорційний її чисельності. Такий випадок описується кривою рівності (line 

of perfect equality), яка є прямою, що з’єднує початок координат і точку (1; 1). 

У разі повної нерівності (коли лише одна особа з усіх отримує дохід) крива 

(line of perfect inequality) спочатку наближається до осі абсцис, а потім 

з точки (1; 0) здіймається до точки (1; 1). Крива Лоренца розташовується 

між  кривою рівності (діагональ) і повної нерівності [322]. 
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Рис. 1.1. Графічне представлення кривої Лоренца та коефіцієнту Джині* 

*Примітка: побудовано автором за [189, 275, 311, 314] 

 

Фактично, якщо 𝑝 = 𝐹(𝑥) – це частка населення з відповідним доходом 

𝑥 на одну особу. Таким чином, функцію розподілу доходу можна визначити 

як середній дохід на кожну особу µ за формулою 1.14 [322]: 

 

𝜇 = ∫ 𝑥
∞

0

𝑑𝐹 = ∫ 𝑥𝑓(𝑥)
∞

0

𝑑𝑥,                                  (1.14) 

 

де 𝑓(𝑥) – щільність розподілу для 𝐹(𝑥), якщо вона існує.  

 

Якщо 0<µ<+∞, то функція Лоренца буде визначатись за формулою 

(1.15) [189, 322]: 

 

𝐿(𝑝) = 𝐿(𝐹(𝑥)) =
∫ 𝑡 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

𝑥

0

∫ 𝑡 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

=
∫ 𝑡 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

𝑥

0

𝜇
,                 (1.15) 
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Якщо µ=0 або µ=+∞, функція Лоренца не визначена. Якщо існує 

обернена функція 𝑥 = 𝐹−1(𝑝), то функція розподілу набуває вигляду (1.16) 

[189, 322]: 

 

𝐿(𝑝) =
∫ 𝐹−1(𝑝)𝑑𝑝

𝑝

0

∫ 𝐹−1(𝑝)𝑑𝑝
1

0

,                                 (1.16) 

 

З кривої Лоренца можна вивести кількісні показники нерівності, 

наприклад, коефіцієнт Джині та індекс Гувера. 

Коефіцієнт Джині (Gini Coefficient, GC) – статистичний показник 

ступеню розшарування суспільства країни або регіону відносно певної 

досліджуваної ознаки. Використовується для оцінки економічної нерівності 

(економічна нерівність – це відмінність за показниками економічного 

добробуту між окремими особами в групі, між групами населення 

або між країнами [343]). За абсолютною величиною цей коефіцієнт 

змінюється від 0 до 1. Чим більше його значення відхиляється від нуля 

й наближається до одиниці, тим більшою мірою доходи сконцентровані 

в окремих групах населення. Іноді використовується процентне подання 

цього коефіцієнта – індекс Джині (GI) [170, 231, 290, 367]. 

Коефіцієнт Джині найпростіше визначити за допомогою кривої 

Лоренца, він дорівнює відношенню площі фігури А (рис. 1.1), утвореної 

кривою Лоренца і прямою абсолютно рівномірного розподілу (діагоналлю) 

до площі трикутника, утвореного прямою рівномірного розподілу і прямими 

𝑦 = 0 та 𝑥 = 1 «А+В», рис. 1.1, [112, 311, 314, 380] (формула 1.17): 

 

𝐺 =
𝐴

𝐴 + 𝐵
,                                                 (1.17) 

 

де 𝐺 – коефіцієнт Джині; 
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𝐴 – площа фігури (рис. 1.1), утвореної кривою Лоренца і прямою 

абсолютно рівномірного розподілу; 

𝐵 – площа фігури (рис. 1.1) утвореної кривою Лоренца і прямими 𝑦 = 0 

та 𝑥 = 1. 

 

У загальному випадку, коли крива Лоренца задана функцією 𝑌 = 𝐿(𝑋), 

коефіцієнт Джині можна визначити за допомогою першого інтегралу – площі 

(формула 1.18) [112, 311, 380]: 

 

𝐺 = 1 − 2 ∫ 𝐿(𝑋)𝑑𝑋
1

0

                                 (1.18) 

 

Водночас, без «прив’язки» до кривої Лоренца коефіцієнт Джині 

розраховується за формулами 1.19, 1.20 [112, 311, 380]: 

 

𝐺 =
1

𝑛
(𝑛 + 1 − 2 (

∑ (𝑛 + 1 − 𝑖)𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

),                   (1.19) 

або  

 

𝐺 =
2 ∑ (𝑖)𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛 ∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

−
𝑛 + 1

𝑛
,                          (1.20) 

де 𝑦𝑖  – значення величини для певної генеральної сукупності елементів 

𝑖 = 1 до 𝑛.  

 

Для дискретного розподілу з функцією ймовірностей 𝑓(𝑦), де 𝑦𝑖 , i = 1 

до 𝑛 точки з ненульовою ймовірністю, індекс Джині (GI) можна визначити 

за формулою 1.21 [112, 367, 380]: 

 

𝐺 = 1 −
∑ 𝑓(𝑦𝑖)(𝑆𝑖−1 + 𝑆𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑆𝑛
,                          (1.21) 
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де 𝑆𝑖 = ∑ 𝑓(𝑦𝑖)𝑦𝑖;  𝑆0 = 0𝑖
𝑗=1 . 

 

Найбільш популярними (прикладними) формулами для визначення 

коефіцієнта Джині є формула Брауна (1.22) [380]: 

 

𝐺 = |1 − ∑(𝑋𝑘 − 𝑋𝑘−1)(𝑌𝑘 − 𝑌𝑘−1)

𝑛

𝑘=2

|,                    (1.22) 

 

де 𝐺 – коефіцієнт Джині; 

𝑋𝑘 – кумулятивна частка населення (населення попередньо ранжоване 

за зростанням доходу); 

𝑌𝑘 – частка доходу, яку в сукупності отримує 𝑋𝑘; 

 

або формула Джині (1.23) [314]: 

 

𝐺 =
∑ ∑ |𝑦𝑖 − 𝑦𝑗|𝑛

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

2𝑛2�̅�
,                                  (1.23) 

 

де 𝐺 – коефіцієнт Джині; 

𝑦𝑖 , 𝑦𝑗 – частки доходів господарств від загального доходу; 

𝑛 – кількість господарств; 

�̅� – середнє арифметичне часток доходів господарств.  

 

За даними досліджень Світового банку, за індексом Джині Україна 

у   2014 році посідала 10 місце в загальносвітовому рейтингу із значенням 

GI  28,1 % (перше за цим індексом належало Данії (24,7 %); друге Японії 

(24,9 %); третє Швеції – 25 %) [112, 310], рис. 1.2. 
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Рис. 1.2. Індекс Джині за розподілом національного доходу країн світу, 2014 р.* 

*Примітка: наведено автором за [112, 300] 

 

Водночас, застосування індексу Джині дозволяє аналізувати не лише 

розподіл економічного доходу між населенням країни, а й проводити 

економіко-математичні дослідження, пов’язані з нерівністю у кількості 

землеволодінь у складі груп землевласників. Так зокрема, аналізом проблеми 

організації структури землекористування на основі коефіцієнту Джині 

в Китаї займалися науковці Х. Зенг, Т. Хіа, Х. Янг, Т. Юан, Є. Ху (X. Zheng, 

T. Xia, X. Yang, T. Yuan, Y. Hu) [380].  

У ході дослідження вченими було запропоновано використовувати цей 

коефіцієнт не лише у його класичній інтерпретації (для кількісного 

визначення відмінностей у доходах), а й для оцінки структури раціонального 

землекористування, як коефіцієнт землеволодіння Джині (Land Gini 

Coefficient (LGC)), за допомогою якого  вченим вдалося встановити, що 

впродовж 13 років (1996–2008 рр.) сільськогосподарські угіддя та 

невикористані землі були рівномірно розподілені в межах Китаю. Проте 
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землі під забудовою були відносно або абсолютно нерівно розміщені, що 

сприяло швидкому розвитку урбанізаційних процесів в Китаї. 

Л. Еріксон та Д. Воллрат (L. Erickson, D. Vollrath) [320] зауважують 

на необхідності дослідження рівномірності розподілу землекористування між 

сільськими громадами, визначаючи рівномірність такого розподілу як один з 

головних факторів економічного, соціального розвитку. Одночасно слід 

зазначити, що в Україні, де досить розвинена сільськогосподарське 

виробництво (вітчизняне сільське господарство належить до десяти світових 

експортерів зернових та олійних культур [373]), а потенціал (продуктивність) 

земельного фонду дозволяє не лише забезпечити населення країни якісним 

продовольством, а й зробити вагомий внесок у розв’язання світової проблеми 

голоду, проблема нерівності у розподілі землекористувань (диверсифікації 

землеволодінь) на основі GI, GC практично не досліджена. 

Безпосередньо проблемам раціонального використання та охорони 

земель лісогосподарського призначення, рівномірного розподілу 

між  громадами лісогосподарських землекористувань із застосуванням GI, 

GC присвячені дослідження А. Р. Шарма (A. R. Sharma) [254], С. Нем, 

Я. Дж. Лі, С. Фін (S. Nhem, Y. J. Lee, S. Phin) [335], О. Т. Кумс, Й. Такасакі 

та Дж. М. Ремтулла (O. T. Coomes, Y. Takasaki, J. M. Rhemtulla) [267], 

Т. Т. Гатісоа, Т. Уоссен (T. T. Gatisoa, T. Wossen) [298], Б. Оудраго, 

С. Феррарі (В. Ouedraogo, S. Ferrari) [342], Б. Б. Х. Четрі, П. Асанте, 

А. Йошимото (B. B. Kh. Chhetri, P. Asante, A. Yoshimoto) [262] та інших. 

У дослідженні С. Нем, Я. Дж. Лі, С. Фін (S. Nhem, Y. J. Lee, 

S. Phin) [335] здійснено аналіз розподілу доходів, отриманих 

від використання лісових земель й інших змінних джерел доходу у сільських 

громадах Камбоджі (Південно-Східна Азія), визначено їх роль у зменшенні 

нерівності доходів і зростанні бідності населення у сільських районах.  

Науковці, застосовуючи GI вказують на те, що «лісові доходи» є 

важливою частиною життєзабезпечення бідних сільських домогосподарств і 

джерелом зменшення нерівності у доходах і бідності. Такі твердження були 
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сформовані на основі результатів, виявлених за допомогою кривої Лоренца 

та індексу Джині. Їх кореляція з GI та рейтингом загального доходу була 

дуже високою, 𝑅𝑘=0,6960, а його частка у загальному доході сільських 

домогосподарств становила 35 % (𝑆𝑘). = 0,3570. Результати, отримані 

науковцями дозволяють констатувати, що за умови недоотримання доходів 

від лісової діяльності (наприклад, якщо населення не мало би доступу до 

лісових ресурсів внаслідок вирубки лісів або очищення лісових масивів для 

сільського господарства), нерівність доходів у сільській місцевості зросла би 

доволі стрімко [335]. 

Аналізуючи сучасні дослідження застосування індексу Джині 

для вирішення проблеми економічної нерівності, пропонуємо наступний 

алгоритм визначення GI для земель лісогосподарського призначення з метою 

формування умов раціонального природокористування [380]: 

1 крок – розрахунок ентропії розташування кожного 

лісогосподарського землекористування за формулою 1.24; 

 

𝑄 =

𝐴1
𝐴2

⁄

𝐴3
𝐴4

⁄
=

𝑃𝐾1

𝑃𝑇1

,                                      (1.24) 

 

де 𝑄 – ентропія розташування; 

𝐴1 – площа певного лісогосподарського землекористування 

у підпорядкованій області обчислювальної одиниці; 

𝐴2 – площа лісогосподарського землекористування розрахункової 

одиниці; 

𝐴3 – площа лісових земель у певній області обчислювальної одиниці; 

𝐴4 – область розрахункової одиниці; 

𝑃𝐾1
 – відсоток, що визначає частку 𝐴1 в 𝐴2; 

𝑃𝑇1
 – відсоток, що визначає, яку частку 𝐴1 займає в площі 𝐴2. 
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2 крок – ранжування результатів ентропії у порядку зростання 

та розрахунок кумулятивних відсотків площ кожного лісогосподарського 

землекористування та загальної площі; 

3 крок – побудова кривої Лоренца на основі розрахунків 

і кумулятивного відсотку, за віссю Х визначається загальна площа 

землекористувань, за віссю Y – частка кожного лісогосподарського 

землекористування. 

Отже зважаючи на те, що раціональне природокористування залежить 

від науково-обґрунтованого розміру землекористування, враховуючи 

економічні (показники попиту та продуктивності земель), екологічні, 

соціальні (населення, яке використовує даний тип землекористування для 

життєдіяльності), рекреаційні фактори, цей алгоритм дозволить визначити 

оптимальні розміри лісогосподарських землекористувань у відповідних 

областях. 

Ще один показник нерівності за доходами, що безпосередній 

пов’язаний з кривою Лоренца, має назву індексу Гувера (Hoover index) 

і визначає частку доходу суспільства, яку необхідно перерозподілити 

для досягнення рівності. Графічно він може бути представлений 

як найдовший вертикальний відрізок, що з’єднує фактичну криву Лоренца 

з лінією рівності (бісектрисою I координатної чверті) [189, 275], рис. 1.3. 

Індекс Гувера є однією з найпростіших метрик нерівностей, 

які використовуються для вимірювання відхилення від бажаного 

рівномірного розподілу. Індекс дорівнює частці доходу громади, яка буде 

перерозподілена від найбільш заможної частини населення на користь 

біднішого населення для того, щоб суспільство було абсолютно рівним 

у економічному плані [261] (формула 1.24): 

 

𝐻 =
1

2
×

∑ |𝑥𝑖 − �̅�|𝑖

∑ 𝑥𝑖𝑖
,                                    (1.24) 

де 𝐻 – індекс Гувера; 
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𝑥𝑖 – дохід 𝑖–ої особи; 

�̅� – середній дохід населення. 

 

 

 

Рис. 1.3. Графічне зображена кривої Лоренца та індексу Гувера* 

*Примітка: побудовано автором за [189, 275, 311, 314] 

 

Формула для визначення індексу Гувера (1.25) через квантелі (групи 

населення) буде мати наступний вигляд: зазвичай все населення 

розподіляється на 5 груп (по 20% населення в кожній групі), або на 10 груп 

(по 10% населення в кожній групі), далі підраховується сумарний річний 

дохід кожної групи населення й визначається у відсотках від ВВП [261]: 
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𝐻 =
1

2
∑ |

𝐸𝑖

𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
−

𝐴𝑖

𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
|

𝑁

𝑖=1

,                                    (1.25) 

 

де 𝑁 – загальна сума квантилів (груп) верхньої частини ряду; 

𝐸𝑖 – дохід населення; 

𝐴𝑖 – чисельність населення у квантилі (групі); 

𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 – загальна сума доходів в усіх 𝑁 квантилях (групах); 

𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 – загальна чисельність населення в усіх 𝑁 квантилях (групах). 

 

Також для порівняння можна розрахувати індекс Тейла (Theil index), 

який розкладається на два незалежні компоненти (наприклад для того, 

щоб розкрити нерівність всередині і між підгрупами), 1.26 [259]. 

 

𝐻 =
1

2
∑ ln

𝐸𝑖

𝐴𝑖
(

𝐸𝑖

𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
−

𝐴𝑖

𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
)

𝑁

𝑖=1

,                             (1.26) 

 

Низький показник індексів Тейла або Гувера свідчать про незначну 

нерівність, тоді як високі значення цих індексів свідчать про відхилення 

від рівного розподілу [259, 262, 373]. 

Разом із дослідженням щодо концентрації лісових ресурсів, досить 

актуальними в світовому масштабі в контексті охорони лісогосподарських 

землекористувань є розроблення та впровадження концепції зеленої  

економіки, як ключового напряму розвитку країн світу, визначеного в ході 

конференції ООН «Ріо +20» [304, 329]. Один із засадничих принципів цієї 

концепції сформований у понятті «зелене захоплення» (green grabbing) – 

привласнення лісогосподарських землекористувань і ресурсів для цілей 

довкілля. Прихильники концепції зосереджують увагу світової наукової 

спільноти на необхідності розвитку ринків екосистемних послуг 

(зокрема, екотуризму, продажу сертифікатів депонування вуглецю 
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лісовими насадженнями на вуглецевих ринках тощо), які в найближчому 

майбутньому стануть фундаментальною частиною світової економіки [329]. 

До важливих ініціатив, що пов’язані з охороною лісогосподарських 

землекористувань та виконання принципу зеленого захоплення 

є запровадження програми REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and 

Forest Degradation), спрямованої на скорочення викидів, обумовлених 

вирубкою та деградацією лісів, що впроваджується в 6 країнах світу 

(Бразилія, Камерун, Індонезія, Перу, Танзанія і В’єтнам). Відповідно до цієї 

програми передбачається впровадження економічної компенсації, 

яка залежить від ефективності збереження лісових територій, що забезпечить 

альтернативне джерело доходу господарств [303, 317]. Ідея програми 

ґрунтується на тому, що вирубка і деградація лісів призводить до викидів 

парникових газів внаслідок вивільнення поглиненого (депонованого) 

вуглецю. За оцінками ФАО, на частку вирубаних і деградованих лісових 

земель припадає близько 11 % світових викидів вуглекислого газу. Таким 

чином припинення вирубки лісів – це економічно ефективний захід, що 

суттєво впливає на скорочення глобальних викидів парникових газів [293]. 

Водночас, основною проблемою на шляху реалізації зазначеної програми 

залишається нерівномірний розподіл доходу від використання 

лісогосподарських землекористувань між населенням. 

 

 

1.3 Роль земель лісогосподарського призначення у системі 

формування збалансованого природокористування 

 

Сучасні міжнародні та національні ініціативи стимулюють зростання  

зацікавленості науковців у наукових дослідженнях спрямованих на вивчення 

та посилення взаємозв’язків між збалансованим природокористуванням 

та добробутом людей. Свідченням цьому є проголошена Генеральним 

секретарем ООН Кофі Аннаном ще у 2000-них роках програма 
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«Оцінка екосистем на порозі тисячоліття» (Millennium Ecosystem Assessment, 

MA). Дослідження, які проводилися в рамках цієї програми починаючи 

з  2001 року, стосувались оцінки наслідків змін в екосистемах для добробуту 

людей і окреслення науково-обґрунтованих управлінських заходів, 

необхідних для розширення можливостей збереження екосистем і їх сталого 

використання [331]. За результатами даного проекту, в якому лісові системи 

розглядалися як землі, на яких домінують дерева, що зазвичай 

використовуються для виробництва деревини, дрів і недеревних лісових 

продуктів, було встановлено, що територія лісових систем світу скоротилася 

наполовину впродовж трьох останніх століть. Ліси зовсім зникли в 25 

країнах, ще 29 країн втратили більше ніж 90% свого лісового покриву. Лісові 

системи пов’язані з регулюванням 57% загального поверхневого стоку води, 

від них цілком або частково залежить постачання води близько 

4,6 млрд людей. У період 1990-2000 рр. загальна територія лісів помірних 

широт зростала майже на 3 млн га на рік, у той же час середні темпи 

збезлісення в тропіках у останні два десятиліття перевищували 12 млн га 

на рік [332, C. 29]. 

Таким чином, філософія запровадження екосистемного підходу 

в процес використанні земель лісогосподарського призначення, на думку 

багатьох вчених-економістів, екологів, є позитивним трендом, що призведе 

до збереження природних ландшафтів та появи нових природних ресурсів 

для формування збалансованого природокористування [264]. 

На важливості розвитку концепції екосистемних послуг актуалізовано 

увагу в низці міжнародних документів, зокрема [264]: 

− екосистемний підхід вважається «…стратегією інтегрованого 

управління землею, водою та живими ресурсами, що сприяє збереженню 

та сталому використанню у справедливій формі» (Секретаріат Конвенції 

про біологічне різноманіття (КБР), 2004) [353]; 

− конференція Міністрів з охорони лісів у Європі (MCPFE) 

визначає стале управління лісами як «управління та використання лісів 
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і лісових угідь у спосіб, що підтримує їх біорізноманіття, продуктивність, 

потенціал відродження, життєздатність та їхній потенціал для реалізації 

відповідних екологічних, економічних та соціальних функцій сьогодні 

й у майбутньому на місцевому, національному та глобальному рівнях, 

що не завдає шкоди іншим екосистемам» (Хельсінкська конференція 

Міністрів, 1993 р.); 

− фундація з оцінювання національної екосистеми Великої Британії 

(UK National Ecosystem Assessment, UKNEA) зазначає, що «екосистемні 

послуги – це переваги, що надаються екосистемами, які сприяють 

покращенню людського життя і його життєздатності» [332, 370]. 

Таким чином, роль земель лісогосподарського призначення 

у формуванні збалансованого природокористування є визначною. Значний 

науковий внесок у розвиток досліджень, які стосуються еколого-економічної 

ролі цих земель у забезпеченні сталого розвитку навколишнього середовища 

здійснили такі вчені, як І. Я. Антоненко [96], В. С. Бондар [97], 

В. А. Бугайов [20], П. В. Васільєв [2, 16], Г. Н. Висоцький [22, 23], 

Г. І. Воробйов [17, 18], І. В. Воронін [2, 16, 20], С. А. Генсірук [24–27], 

О. А. Голуб [97], А. М. Дейнека [35], В. К. Добровольський [49], 

О. І. Дребот [63–65], Р. Г. Дубас [67–71], Б. Г. Іваницький [87], Т. А. Кіслова 

[92], Я. В. Коваль [95–97], П. Ф. Корольов [218], І. М. Лицур [97, 121–

125, 134], Є. В. Мішенін [139–142], Г. Ф. Морозов [144], О. О. Сенкевич [20], 

С. Г. Сініцин [196], І. П. Соловій [198 – 200, 330, 356], І. С. Мєлєхов [133], 

П. М. Трофімов [133], І. В. Туркєвіч [218], О. І. Фурдичко [227, 228], 

П. І. Фещенком [225, 226], та інші.  

Зокрема, С. А. Генсірук [26], у своїй науковій роботі окреслив загальні 

еколого-економічні функції лісових земель у збереженні довкілля (рис. 1.4).  
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Роль земель лісогосподарського призначення у збереженні природного середовища

продукування органічної біомаси 

(депонування вуглекислого газу);

накопичення сонячної енергії;

беруть участь у формуванні умов 

поверхневого стоку;

лісові масиви знижують негативний вплив 

вітрової ерозії на сільськогосподарські угіддя.

рівномірне розподілення снігового 

покриву на полях прилеглих до земель 

лісогосподарського призначення, що 

недопускає глибокого промерзання 

ґрунту;

вироблення кисню (60 % кисню на 

планеті виробляє - ліс) [26];

сприяють затриманню вологи на 

сільськогосподарських угіддях;

регулюють водний режим у річках та 

попереджає повені;

лісові насадження значно поліпшують 

бактеріологічні властивості води, зменшують 

кількість бактерій у воді більш ніж у 20 разів 

[26];

багатотворний вплив на клімат, який 

проявляється у зміні радіаційного та 

температурного режимів. Лісові масиви 

значно пом'якшують мікроклімат, формують 

комфротну зону з ефективною температурою 

17,2 - 21,7 °С [26];

 

Рис. 1.4. Ефективність земель лісогосподарського призначення у формуванні 

системи збалансованого природокористування* 

Примітка. побудовано автором за [26] 

 

Вчений наголосив на ефективності лісових масивів у зниженні 

звукового тиску до 30 ДцБ, що позитивно впливає на життєдіяльність 

населення поблизу автомобільних доріг. Водночас, зелені насадження беруть 

участь у фільтруванні атмосферного повітря від сажі та пилу у промислових 

містах. За розрахунками вченого, на 1 га ялинового лісу на хвої осідає до 32 т 

пилу, соснового – до 36, букового – до 68 т [26, C. 333]. 

Вагомими науково-обґрунтованими результатами дослідження 

В. Г. Атрохіна, Г. І. Воробйова [2] є визначення пропорцій за класами лісових 

насаджень щодо щорічних обсягів генерування кисню та поглинання 

вуглекислого газу у розрахунку на 1 га насаджень, таблиця 1.2 [160].  
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Ці показники (табл. 1.2.) можуть бути використані у подальших 

дослідженнях для розрахунку економічної ефективності отримання 

екосистемних послуг від лісогосподарських землекористувань, а саме 

для визначення результативності торгівлі дозволами на викид парникових 

газів на ринку квот CO2, зважаючи на те, що ціна за тону емісії CO2 

на європейському ринку у 2015 році становила 7,5– 8 USD [93]. 

 

Таблиця 1.2 

Ефективність лісових насаджень у забезпечені чистого атмосферного повітря* 

Клас бонітету деревостану Обсяги генерування кисню 

(О2) 1 га лісових насаджень, 

т/рік 

Обсяги депонування 

вуглекислого газу 1 га 

лісових насаджень, т/рік 

I 10 2,2 

II 6 2,0 

III 4 1,7 

IV 2,5 – 3 1,5 

*Примітка. Побудовано автором за даними досліджень [2, С. 15]. 

 

Прикладом ефективного використання лісогосподарських 

землекористувань шляхом реалізації екосистемних послуг є інвестиційний 

проєкт, розроблений колективом авторів на чолі з А. В. Стеценко [202]. 

Науковцями в межах цього проєкту був прорахований бізнес-проєкт, 

прибутки якого формуються від продажу цінних паперів промисловим 

підприємствам, що підтверджують реальне скорочення вуглекислого газу 

в атмосфері. 

Водночас слід зазначити, що здатність лісу продукувати кисень, 

депонувати (поглинати) вуглець і впливати на збереження атмосфери 

від забруднення вуглекислим газом є прямо пропорційною продуктивності 

лісів та довговічності збереженню їх у вигляді живого компоненту 

збалансованого природокористування. Це твердження обґрунтовується 

хімічним рівнянням,  яке описує суть процесу фотосинтезу [196]: 

 

𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + Світло → 𝐶𝐻2𝑂 + 𝐻2𝑂 + 𝑂2 + Енергія               (1.27)  
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Землі лісогосподарського призначення є невід’ємними компонентами 

біосфери, які безпосередньо впливають на геологічний, кліматичний, 

ґрунтотворний процес сталого розвитку довкілля [230]. А. А. Молчанов [143] 

у власних дослідженнях наводить науково-обґрунтовану схему кругообігу 

води, ключовим елементом якої є лісові насадження (на цій схемі 

враховується випаровування вологи з крон дерев, вміст води в деревині 

тощо). Вплив лісу на збільшення кількості опадів переважно пов’язують 

з горизонтальним їх перехопленням і перерозподілом. У холодних і вологих 

поясах гір, де часті тумани і хмари «торкаються» поверхні землі, ліс 

конденсує у вигляді роси або мряки пароподібну вологу на гілках, листі, хвої, 

стовбурах. Таке явище носить назву горизонтального перехоплення опадів 

[230, С. 21]. Цей аспект є надзвичайно важливим, особливо якщо зважати 

на очікувані зміни клімату, які призведуть до зміни температурних режимів, 

режимів випадання опадів і обсягів річкових стоків, від яких повністю 

залежить сільськогосподарське виробництво. Незважаючи на те, що для 

деяких умов сільськогосподарського виробництва, особливо у північних 

широтах, підвищення температури може стати перевагою, оскільки зросте 

площа земель, придатних для вирощування сільськогосподарських культур,  

райони, розташовані у південних широтах, приймуть «основний удар» 

очікуваних негативних наслідків. За прогнозами, глобальне потепління 

сприятиме підвищенню частоти та інтенсивності посушливих періодів 

і повеней в субтропічних регіонах. Дельти річок і прибережні райони будуть 

схильні до негативного впливу, спричиненого підвищенням рівня моря. 

Гірські або високогірні системи та системи зрошування, які залежать 

від танення снігу в літній період, також будуть залежати від зміни основних 

потоків у довгостроковій перспективі. Тому в методах адаптації до зміни 

клімату та пом’якшення його наслідків основна увага повинна приділятися 

підвищенню стійкості сільськогосподарських агроландшафтів до таких 

ризиків, як посуха, надмірне випадання опадів й інші надзвичайні явища 

[221, С. 9]. 
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Одним із головних факторів регулювання наслідків глобального 

потепління є позитивний вплив лісових насаджень на формування 

кліматичних умов на прилеглих сільськогосподарських угіддях [245, 338]. 

Найбільш ефективно ліси впливають на температурний, вітровий режими, 

опади та сонячний режим значних територій, як зазначає С. Г. Сініцин 

[196, С. 17 – 18]. Лісові насадження вирівнюють температурні коливання, 

значно знижуючи максимальні та мінімальні їх показники. Також, шляхом 

затінення кронами дерев прилеглих сільськогосподарських земель, 

температурний режим поверхні ґрунту знижується у період максимальної 

інсоляції в літній  час. Завдяки такому впливу лісу на прилеглі угіддя 

зменшується втрата тепла у нічний період, що у свою чергу запобігає 

(упереджує) появу заморозків. За дослідженнями вчених, температура 

на поверхні ґрунту поблизу земель лісогосподарського призначення 

знижується у 2–2,5 рази відносно температурного режиму у відкритих полях.  

Зважаючи на те, що ліси впливають на формування сприятливого 

температурного режиму для сільськогосподарських культур, колектив 

науковців (С. Е. Скотт, С. А. Монкс, Д. В. Спреклен, С. Р. Арнольд, 

П. М. Форстер, А. Рап та інші [352]) обґрунтував пряму залежність між 

збільшенням обсягів знищення лісових насаджень та зниженням урожайності 

сільськогосподарських культур у загальносвітовому масштабі. Порівнюючи 

кількість сонячної радіації, відбитої від поверхні Землі та випаровування 

ґрунтової вологи в атмосферу, вчені отримали результати, відображені на 

рис. 1.5. 

Я. Лі, М. Джао, С. Мотешаррей, Ц. Му, Є. Калнай і Ш. Лі [379], 

здійснивши глобальний аналіз впливу лісового покриву на локальний 

температурний режим і клімат, обґрунтували неминучість наслідків 

нераціонального лісогосподарського землекористування для сільського 

господарства (зниження урожайності сільськогосподарських культур та 

прибутків). 
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Рис. 1.5. Аерозольні ефекти випромінювання внаслідок глобальної вирубки 

лісів. Пряме випромінювання (а) та непряме випромінювання (b)* 

*Примітка: наведено автором за результатами дослідження [352] 

 

Методологія виконання цих досліджень базувалась на порівнянні 

температурного режиму земної поверхні відкритих та прилеглих до лісових 

насаджень земельних ділянок (ΔLST), 1.28, на основі даних супутникового 

спостереження НАСА, рис. 1.6 [379]: 

 

∆𝐿𝑆𝑇 = 𝐿𝑆𝑇𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡 − 𝐿𝑆𝑇𝑜𝑝𝑒𝑛𝑙𝑎𝑛𝑑,   (1.28) 

 

де ∆𝐿𝑆𝑇 – різниця температурного режиму земної поверхні; 

𝐿𝑆𝑇𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡 – температурний режим поверхні земельних ділянок, 

що прилягають до лісового покриву; 

𝐿𝑆𝑇𝑜𝑝𝑒𝑛𝑙𝑎𝑛𝑑  – температурний режим поверхні відкритих земельних 

ділянок.  

Результати досліджень представлено на рис. 1.6. 

Що ж стосується перерозподілу опадів (зокрема, снігу), 

варто зазначити що в лісових масивах в результаті вітрової турбулентності 

значна частина падаючого снігу переноситься вітром і потрапляє на крони 

дерев та простір між кронами, що сприяє підвищенню відкладень снігу 
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всередині лісу в порівнянні з відкладенням його на відкритих територіях, 

де для перенесення снігу вітром відсутні перешкоди. 

 

 

Рис. 1.6. Вплив лісу на температурний режим (ΔLST)* 

*Примітка: наведено автором за результатами дослідження [379] 

 

За результатами досліджень Г. Р. Эйтиген [249], найкращими 

снігонакопичувальними властивостями характеризуються деревостани, 

в яких крони дерев не утворюють суцільного пологу, який перешкоджає 

падіння снігу на землю. Такими властивостями характеризуються листяні 

насадження, а також будь-які деревостани з великою кількістю прогалин 

між кронами дерев [230, С. 21] (табл. 1.3). 

Лісові насадження, відіграють значну роль у затримці, рівномірному 

розподілі снігових мас на прилеглих сільськогосподарських угіддях 

(беруть участь у снігонакопиченні), що значно покращує водний баланс 

ґрунту, це дозволяє землекористувачам знизити операційні витрати, пов’язані 

зі зрошенням. Згідно досліджень А. А. Молчанова [143], накопичення снігу 

на прилеглих до лісових земель угіддях перевершує його питому вагу 

порівняно з відкритим полем у 2–6 разів, що для Лісостепової зони 

та південних районів Полісся складає 120 – 200 мм, а у перерахунку на шар 
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води становить 800–1000 мм (тоді як в умовах відсутності лісових насаджень 

поряд зі сільськогосподарськими полями цей показник становить 5–60 мм). 

 

Таблиця 1.3 

Запаси вологи (в мм) у сніговому покриві в залежності від лісових насаджень* 

Умови Запас вологи у сніговому покриві, мм 

Ялинові насадження 77,9 

Соснові насадження 99,4 

Березові насадження 120,5 

Лісова галявина 131,0 

Відкрите поле 107,4 

*Примітка: складено автором за  даними досліджень [249] 

 

Також завдяки зміні водного, температурного та повітряного режимів 

на прилеглих до лісових насаджень сільськогосподарських угіддях, 

ефективність внесення добрив завжди вища, ніж на відкритих ділянках [135]. 

На це вказує у своїй науковій праці І. П. Мамченкова [131, С. 13]: за внесення 

мінеральних добрив поліпшуються умови росту рослин, однак, дози 

їх внесення повинні відповідати родючості ґрунту і запасам ґрунтової вологи. 

Нерідко за надмірного зростання під впливом високих температур і  за умов 

нестачі вологи в ґрунті різко знижується врожай і олійність насіння. Вплив 

мінеральних добрив на урожайність сільськогосподарських культур залежить 

від вологості ґрунту і тепла: нестача вологи у кореневмісному шарі 

спричиняє збільшення концентрації ґрунтового розчину, в результаті чого 

мінеральні добрива стають малоефективними або  навіть негативно 

впливають на урожайність, на що вказує М. М. Милосердов [135].  

В умовах зниження швидкості вітру, рівномірного розподілу снігу 

на полях і значного скорочення стоку талих вод на захищених лісовими 

насадженнями землях під час вегетаційного періоду формується особливий 

мікроклімат, який впливає на ґрунтові мікроорганізми, що переробляють 

мінеральні добрива у придатну для засвоєння рослинами форму [177]. 

Тому внесення мінеральних добрив у ґрунт на полях, захищених лісовими 
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насадженнями, значно підвищує врожай сільськогосподарських культур, 

на відміну від внесення добрив на відкритих територіях, що підтверджують 

результати досліджень О. В. Альбенського [1], В. О. Каргова [88], 

В. І. Коптєва [115], А. А. Лишенка [115], М. М. Милосердова [135], 

Є. С. Павловського [178, C. 78] та інших [177]. 

Визначною є роль земель лісогосподарського призначення 

у формуванні перепон розвитку водної ерозії на прилеглих 

сільськогосподарських угіддях. Лісові масиви ефективно поглинають воду, 

яка стікає по поверхні полів, особливо в період злив і весняного 

сніготанення. Ліс сприяє трансформуванню поверхневого стоку у ґрунтовий 

[143]. Цей факт є дуже важливим зважаючи на те, що на сильнозмитих 

ґрунтах недоотримання сільськогосподарського урожаю складає 60 – 70 %, 

на середньозмитих – 50 %, на слабозмитих – 30 % [225]. У період 

сніготанення ґрунт під лісовим покривом поглинає в 10 – 15 разів більше 

вологи, ніж розорані сільськогосподарські угіддя. Сумарна величина 

водопоглинання на полях коливається в межах 40 – 50 мм, а в лісі – 

від 450 мм до 500 мм і більше. Цьому явищу сприяє слабше промерзання 

ґрунту [143]. Водночас, лісові насадження активно впливають на вітровий 

режим навколишнього середовища, зокрема, лісосмуга шириною 70 – 80 м 

знижує швидкість вітру у 4 – 5 разів, а шириною 120 м – практично повністю 

гасить вітровий порив [196, С. 18]. 

Як зазначає П. І. Фещенко, «… чільне заслужене місце в комплексі 

заходів боротьби з ерозією ґрунтів належить полезахисним лісосмугам. 

Вони стають на службу людині, захищають поля від піщаних і чорних 

буревіїв, суховіїв, підвищують врожайність сільськогосподарських культур 

на 2–4 ц на гектар площі, що знаходиться під їх впливом. Лісонасадження 

є заслоном, щитом врожаю». Також у своїй науковій праці вчений наводить 

результати досліджень, які доволять пряму позитивну еколого-економічну 

залежність між полезахисною лісистістю (відношення площі лісосмуг 
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до всієї площі) та урожайністю сільськогосподарських культур, табл. 1.4 

[225, С. 18-19]. 

 

Таблиця 1.4 

Залежність урожаю сільськогосподарських культур від лісистості території* 

Культура Лісистість, % 

0 1 2 3 4 

Зернові 100 104 112 126 131 

Цукрові буряки 100 104 113 124 128 

Кукурудза на силос 100 108 123 147 158 

*Примітка: складено автором за даними досліджень [225] 

 

Згідно досліджень ФАО, майбутнє зростання виробництва 

сільськогосподарських культур відбудеться переважно за рахунок 

інтенсифікації сільського господарства за умов впровадження ефективних 

способів іригації, поліпшення постачання води, підвищення ефективності 

водокористування, збільшення врожайності і більш інтенсивного 

землеробства. Як зрошувані площі, так і показники водокористування 

для сільськогосподарських потреб, будуть зростати досить повільними 

темпами: площа зрошуваних земель збільшиться з 301 млн га у 2009 році 

до 318 млн га у 2050 році, тобто зростання складе 6 %. Однак, будь-яке 

зростання вимагає врахування позитивних і негативних факторів, особливо 

в частині розподілу водних ресурсів між галузями виробництва і впливу 

на навколишнє середовище. На приватних фермах імовірним є значне 

зростання кількості додаткових зрошувальних установок та обладнання, 

що працюють під тиском [221]. 

З огляду на наявні тенденції в сфері ефективного водокористування для 

сільськогосподарських потреб і зростання врожайності передбачається, 

що обсяги водокористування для сільськогосподарського виробництва 

перевищать 2900 м³ / рік  до 2030 року і практично досягнуть 3000 м³/ рік 

до 2050 року, тобто зростання складе 10 % у порівнянні з поточними 

показниками [221].  
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Землі лісогосподарського призначення можуть бути ефективним 

засобом для запобігання бактеріального забруднення прісних вод.  

Дослідження В. Т. Ніколаєнка, А. А. Молчанова показали, що бактеріологічні 

показники води, яка інфільтрована через лісові насадження, є набагато 

кращими, ніж води,  інфільтрованої з відкритих територій. Кількість бактерій 

у воді, що проходить через лісові насадження, може бути у 2–25 разів 

меншою у порівнянні з їх кількістю у воді, що «пройшла» через 

сільськогосподарське поле [261, C. 34; 143, С. 141]. 

Усі зазначенні вище обставини екологічного впливу лісогосподарських 

землекористувань на природні та кліматичні умови ведення збалансованого 

природокористування безумовно є важливим фактором для збереження, 

покращення навколишнього середовища. У міру того, як нестача водних 

і земельних ресурсів буде ставати очевидною, боротьба за них загостриться 

між потребами міст і промисловістю, а також між різними галузями 

сільського господарства: тваринництвом, виробництвом основних 

продовольчих і непродовольчих культур, у т.ч. рідких видів біопалива. 

Попит на водні ресурси з боку потреб міст і промисловості буде зростати 

набагато швидше, ніж із боку сільського господарства, і, за прогнозами ФАО, 

витіснить обсяги, призначені для сільського господарства. Збільшення 

продуктивності сільського господарства вимагає підвищення рівня 

управління землями і раціонального застосування прісних вод із урахуванням 

ефективного впливу земель лісогосподарського призначення [222]. 

Оцінка земель лісогосподарського призначення є центральним 

питанням лісового господарства впродовж тривалого періоду. Однак 

до недавнього часу, більшість досліджень, присвячених оцінці, були 

зосереджені на деревних ресурсах і мало уваги було приділено усесторонній 

оцінці всіх товарів та послуг, що генеруються лісами [260]. Так, економічний 

ефект від земель лісогосподарського призначення, який враховує загальний 

обсяг отримання деревних та недеревних ресурсів в процесі 
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лісокористування, може бути визначений із урахуванням наступних 

показників [150]: 

− тип головної породи; 

− кількість стовбурів деревостану (1.29): 

 

𝑁 = ∑ 𝑛𝑖 ,

𝑘

𝑖=1

                                                     (1.29) 

 

де 𝑘 – число, яке характеризує ступінь товщини дерева; 

 

− середньоквадратичний діаметр стовбура (1.30): 

 

𝐷сер = √
1

𝑁
∑ 𝑛𝑖

𝑘

𝑖=1

𝑑𝑖
2,                                               (1.30) 

 

де 𝑘 – число, яке характеризує ступінь товщини дерева; 

𝑑 – діаметри, відповідних ступенів дерев; 

 

− середня висота дерев (1.32): 

 

𝐻сер =

1
𝑁

∑ 𝑛𝑖
𝑘
𝑖=1 𝑑𝑖

2ℎ𝑖

𝐷сер
2 ,                                    (1.32) 

 

де 𝑘 – число, яке характеризує ступінь товщини дерева; 

𝑑 – діаметри відповідних ступенів дерев; 

ℎ – висоти за ступенями дерев; 

 

− cума площ перерізу (1.33): 
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𝐺 =
𝜋

4 × 104
× 𝑁 × 𝐷сер

2 ,                                     (1.33) 

 

− за відповідними параметрами дерев визначається обсяг деревини 

(за бонітетом) стиглих деревостанів, м³/га (1.34): 

 

𝑉 =
𝜋

4 × 104
[𝑙 (𝑑𝑖

21,07 + ∑ 𝑑𝑖
2

𝑛

𝑖=2

) + (
2ℎв

2ℎв − 𝑙
𝑑𝑛)

2 ℎв

3
] , (1.34) 

 

де ℎв = ℎ − 𝑛𝑙, (довжина вершини); 

 

− обсяг дрів, м³/га; 

− біологічний запас лісових ягід (малини, шипшини, горобини, 

чорниці, лохини, кизилу тощо), кг/га; 

− біологічний запас грибів, кг/га; 

− біологічний запас плодів одиничних дерев дикої груші, яблуні, кг; 

− біологічний запас горіхів (ліщини), ц; 

− вихід  березового  соку  зі  спілих  частин березових деревостанів   

І-ІІ класів бонітету, т/га; 

− запаси окремих видів лікарських та технічних рослин, кг/га; 

− додатковий дохід у вигляді підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур, який сформований за рахунок позитивного 

агролісомеліоративного впливу лісових насаджень на прилеглі 

сільськогосподарські угіддя, ц/га. 

За результатами критичного аналізу міжнародних досліджень у сфері 

економіки природокористування, лісового господарства, агролісомеліорації, 

сталого природокористування, охорони лісових екосистем, запропонована 

економічна модель стратегічної оцінки земель лісогосподарського 

призначення. Модель включає фактори, пов’язані не лише 
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з короткостроковою потенційною економічною результативністю 

лісозаготівельної діяльності, а й з довгостроковою економічною стійкістю 

лісових екосистем, враховуючи їх екологічний, соціальний, рекреаційний, 

меліоративний вплив на навколишнє середовище. За умови належного 

господарювання землі лісогосподарського призначення можуть забезпечити 

зростання обсягів екологічних, і зокрема,  рекреаційних послуг, позитивно 

впливати на якісний стан водних ресурсів, формувати сприятливе 

середовище для існування флори та фауни, а також генерувати різноманітну 

лісову продукцію [260, 263, 272, 377]. На рис. 1.7 представлені складові 

моделі стратегічної оцінки земель лісогосподарського призначення 

із урахуванням екосистемних послуг [260, 377]. 

 

 

Рис. 1.7. Структурна модель оцінки земель лісогосподарського призначення 

з урахуванням екосистемних послуг* 

*Примітка: сформовано автором за даними [260, 377] 
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Методологічний підхід до оцінки деревних лісових ресурсів повинен 

ґрунтуватись на загальновідомому методі оцінювання суми дисконтованих 

майбутніх надходжень від виробництва деревини, який передбачає 

триступеневу процедуру оцінки: 1) обчислення річної чистої вартості (NV, 

формула 1.35) у розрахунку на гектар площі; 2) розрахунок чистої 

теперішньої вартості (NPV, формула 1.36) на гектар; 3) прогноз вартості 

лісових ресурсів (формула 1.37) [263]: 

 

𝑁𝑉𝑖,𝑗 = [𝐸𝑉𝑖,𝑗 ×
𝑃𝑞𝑖,𝑗

𝐸𝑞𝑖,𝑗
] × 𝑟𝑖 ,    (1.35) 

 

де 𝑁𝑉𝑖,𝑗 – чиста вартість деревних лісових ресурсів у відповідній країні 

𝑖 для лісової продукції 𝑗; 

𝐸𝑉𝑖,𝑗 – експортна вартість; 

𝑃𝑞𝑖,𝑗 – кількість внутрішнього виробництва деревних лісових ресурсів; 

𝐸𝑞𝑖,𝑗 – кількість експортованих деревних лісових ресурсів; 

𝑟𝑖 – ставка орендної плати. 

 

𝑁𝑃𝑉𝑖,𝑗 =
𝑁𝑉𝑖,𝑗

𝑑
,     (1.36) 

 

де 𝑁𝑃𝑉𝑖,𝑗 – чиста поточна вартість деревних лісових ресурсів на момент 

оцінки; 

𝑁𝑉𝑖,𝑗 – чиста вартість деревних лісових ресурсів у відповідній країні 𝑖 

для лісової продукції 𝑗; 

𝑑 – облікова ставка. 

 

𝐴𝑉𝑤𝑟,𝑓 =
∑ ∑ 𝑁𝑃𝑉𝑗  𝑖,𝑗𝑖∈𝑤𝑟

∑ 𝑆𝑤𝑟,𝑓𝑖
,     (1.37) 

 



98 

де 𝐴𝑉𝑤𝑟,𝑓 – чиста поточна вартість деревних лісових ресурсів 

у розрахунку на гектар за світовим регіоном 𝑤𝑟 та лісовим біомом 𝑓; 

𝑆 – площа земель лісогосподарського призначення. 

 

Екологічні функції лісу включають великий спектр послуг, до яких 

входять так звані «вуглецеві послуги», що надаються лісовими біомами, 

які є фективним способом пом’якшення парникових газів в атмосфері. 

У цьому контексті важливо розрізняти поглинання та зберігання вуглецю. 

Поглинання вуглецю – це процес кругообігу вуглецю, який «захоплюється» 

з атмосфери деревами за допомогою фізичного та біологічного процесів, 

і як правило, оцінюється впродовж одного року росту дерева. 

Натомість процес зберігання вуглецю ґрунтується на кількості CO2, 

який запасається (депонується) лісовою біомасою, впродовж усього 

вегетативного циклу [263, С. 19–20]. 

Методологічна база для оцінки «вуглецевих послуг», які надають землі 

лісогосподарського призначення ґрунтується на двох етапах. На першому 

етапі необхідно визначити вміст вуглецю у біомасі за типом лісу та регіоном 

розміщення (визначається як тонна запасів вуглецю на гектар, т C/га). 

На  другому етапі здійснюється прогноз майбутнього сценарію запасу 

вуглецю на основі різних припущень щодо зміни клімату [263, С. 20]. 

Загалом результати оцінки «вуглецевих послуг» лісових ресурсів 

будуть безпосередньо залежати від вартості запасу 1 тони CO2, 

яка визначається за формулою 1.38 і переводиться в середні значення 

на гектар земель лісогоподарського призначення [263]: 

 

𝑉𝑤𝑟,𝑏 = (𝑡𝐶/ℎ𝑎𝑤𝑟,𝑏) × $/𝑡𝐶,     (1.38) 

 

де 𝑉𝑤𝑟,𝑏 – вартість запасу CO2 на гектар за світовим регіоном 𝑤𝑟 

та лісовим біомом 𝑏; 
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𝑡𝐶/ℎ𝑎𝑤𝑟,𝑏 – визначення тони запасів вуглецю на гектар земель 

лісогосподарського призначення; 

$/𝑡𝐶 – розрахункова ціна за 1 тонну запасу вуглецю. 

 

Оцінку соціокультурних функцій лісових екосистем пропонується 

здійснювати на основі регресійної моделі, наведеної у формулі 1.39 [263]. 

 

𝑉 = 𝛼 + 𝛽𝑠𝑖𝑡𝑒log𝑋𝑠𝑖𝑡𝑒 + 𝛽𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡log𝑋𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡 + 𝑢,   (1.39) 

 

де 𝑉 – оцінка соціокультурної функції лісу (рекреаційного 

або  пасивного використання) у розрахунку на гектар на рік (економічний 

ефект); 

𝛼 – постійний член; 

𝛽 – вектори коефіцієнтів, що підлягають оцінці, пов’язані з наступними 

типами змінних: лісові (𝑋𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡), конкретні умови (𝑋𝑠𝑖𝑡𝑒)  

𝑢 – вектор залишку. 

 

Водночас, позитивний економічний ефект використання земель 

лісогосподарського призначення має місце і за умови зниження швидкості 

вітру на автомобільних шляхах, завдяки чому зменшується супротив руху 

транспорту, зменшуються витрати на паливо-мастильні матеріали 

та електроенергію. Захищаючи автомобільні дороги, лісові насадження 

попереджають появу снігових насипів та значно зменшують витрати 

з очищення від снігу транспортних автомагістралей, а також снігових наносів 

із прилеглих сільськогосподарських угідь. Також знижуються економічні 

витрати на створення штучних захисних бар’єрів для затримування снігу 

та їх облаштування, рис. 1.8 [196]. 
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Рис. 1.8. Приклади облаштування бар’єрів (перешкод) для затримки снігу за 

умови відсутності лісових насаджень* 

*Примітка: сформовано автором за даними [21, 32] 

 

Підсумовуючи слід зазначити, що землі лісогосподарського 

призначення є одним із основних компонентів природного ландшафту, 

що здійснює позитивний екологічний, економічний, соціальний, 

рекреаційний вплив на довкілля та забезпечує його збалансований розвиток, 

а також покращує умови життєдіяльності населення. Зокрема, лісові землі 

покращують природно-кліматичні умови землеробства, зменшують 

негативний вплив ерозійних процесів (вітрової, водної ерозії), беруть участь 

у регулюванні водного режиму річково-басейнових систем, є джерелом 

сировини для багатьох сфер підприємницької діяльності, забезпечують 

робочими місцями населення та формують сприятливі умови для відпочинку.  
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1.4 Нормативно-правове регулювання раціонального 

використання та охорони земель лісогосподарського призначення в 

умовах децентралізації влади 

 

У сучасний період науково-технічного, інформаційного розвитку 

суспільства особливої уваги заслуговує правова охорона природних ресурсів 

і розроблення системи юридичних правил, норм і заходів, спрямованих 

на збереження навколишнього середовища, раціонального використання 

природних багатств, до яких, зокрема, належать ліси та лісові ресурси. 

Нормативно-правове регулювання раціонального використання 

та охорони земель лісогосподарського призначення в умовах децентралізації 

влади потребує всебічного аналізу. Ключовими обставинами, які окреслюють 

необхідність огляду чинної законодавчої бази, є постійні суспільно-політичні 

зміни, ухвалення нових галузевих нормативно-правових документі, 

що обумовлюють відповідні зміни профільного лісового (земельного) 

та суміжного законодавства [158, 206]. 

Зважаючи на особливу екологічну, економічну, рекреаційну 

та соціальну цінність усіх лісогосподарських землекористувань, питання 

раціонального використання та охорони цих земель регламентовані 

й регулюються наступними правовими документами: 

− кодекси: Лісовий кодекс України від 01.01.1994 року (редакція 

2006 року); Земельний кодекс України від 25.10.2001 року; Водний кодекс 

України від 06.06.1995 року; Податковий кодекс України від 02.12.2010 року; 

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року зі змінами та доповненнями; 

− указ Президента України від 21.11.2017 № 381/2017 «Про 

додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального 

природокористування та збереження об’єктів природно-заповідного фонду»; 

− постанови Кабінету Міністрів [219], які регулюють 

правовідносини щодо правил рубок («Про порядок видачі дозволів 

на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів 
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використання ресурсів загальнодержавного значення», № 59 від 10.08.1992 р.; 

«Порядок спеціального використання лісових ресурсів», «Порядок видачі 

спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів», 

№761 від 23.05.2007 р.; «Правила поліпшення якісного складу лісів», 

№724 від 12.05.2007 р.; «Санітарні правила в лісах України», 

№555 від 27.07.1995 р.; «Правила рубок головного користування в гірських 

лісах Карпат», №929 від 22.10.2008 р.; «Про першочергові заходи 

щодо запобігання неконтрольованій вирубці лісів у Карпатському регіоні 

та штучного відтворення лісових насаджень» №1083-Р від 06.08.2008 р.; 

«Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів», 

№761 від 23.05.2007 р.; «Порядок спеціального використання лісових 

ресурсів», №761 від 23.05.2007 р.; «Про затвердження такс для обчислення 

шкоди, заподіяної лісу» №665 відм23.07.2008 р.; «Про затвердження такс для 

обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства 

про природно-заповідний фонд» №541 від 23.07.2013 р.; «Про розмір 

компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів 

тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також 

за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)» 

№1030 від 07.11.2012 р.); відновлення лісів («Правила відтворення лісів», 

№303 від 01.03.2007 р.; «Концепція реформування та розвитку лісового 

господарства», №208-Р від 18.04.2006 р.; «Про службу Державної охорони 

природно-заповідного фонду України», №1127 від 14.07.2000 р.; «Порядок 

поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок», 

№733 від 16.05.2007 р.; «Правила заготівлі другорядних лісових матеріалів 

і здійснення побічних лісових користувань в лісах України», 

№449 від 23.04.1996 р.; «Правила заготівлі живиці в лісах України», 

№185 від 08.02.1996 р.; «Про передачу цілісних майнових комплексів 

державних лісогосподарських підприємств до сфери управління Державного 

агентства лісових ресурсів» №584-р від 03.07.2013 року; «Про затвердження 

Державної цільової програми «Ліси України» на 2010-2015 роки 
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№977 від 16.09.2009 року; «Про схвалення Концепції створення єдиної 

державної системи електронного обліку деревини» №1090-Р від 16.09.2009 р.; 

«Про виділення коштів Стабілізаційного фонду на заходи, пов’язані 

з охороною лісів від пожеж» №1089-Р від 16.09.2009 року; «Деякі питання 

розпорядженням земельними лісовими ділянками» №610-Р від 10.04.2008 р.; 

«Порядок ведення державного лісового кадастру та обліку лісів», 

№848 від 20.06.2007 р.; «Порядок поділу лісів на категорії та виділення 

особливо захисних лісових ділянок» №733 від 16.05.2007 р.; «Правила 

поліпшення якісного складу лісів» №724 від 12.05.2007 р.) зі змінами 

та доповненнями та інші нормативно-правові акти. 

Політики в усьому світі рекламують децентралізацію як ефективний 

інструмент управління природними ресурсами. Незважаючи на популярність 

та доведену ефективність цих реформ, у тому числі і в Україні, існує 

обмежене наукове підтвердження наслідків впливу децентралізації 

на довкілля, і зокрема, використання земель лісогосподарського призначення. 

Водночас слід вказати на результати дослідження Г. Д. Райт, 

К. П. Андерссон, К. С. Гібсон і Т. П. Еванс [301], що містять обґрунтування 

інституційних передумов, за яких реформа децентралізації є успішною 

в частині захисту і забезпечення відтворення лісів. Вченими було 

наголошено на тому, що екологічний вплив децентралізації залежить 

від здатності реформи залучати місцевих споживачів лісових ресурсів 

домуправління лісами. Методологія дослідження ґрунтувалась 

на спостережені за соціальними, біофізичними характеристиками 

територіальних органів місцевого самоврядування (з використанням методів 

узгодження) двох типів країн з децентралізованою та централізованою 

лісовою політикою. Було встановлено, що території з децентралізованою 

структурою управління землями лісогосподарського призначення мають 

більш стабільний лісовий покрив, але лише в тому разі, коли місцеві групи 

лісокористувачів активно взаємодіють з посадовими особами місцевих 

органів влади [301]. 
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Підтвердженням такого причинно-наслідкового зв’язку є те, що коли 

групи користувачів взаємодіють з децентралізованими підрозділами, 

це створює сприятливіші умови для ефективного місцевого управління 

лісами, у т.ч. шляхом впровадження більшої кількості заходів з управління 

лісовими ресурсами, що здійснюються місцевими органами влади для 

вирішення конфліктів, пов’язаних з лісом, а також шляхом міжмуніципальної 

співпраці у лісовій галузі та посилення технічних можливостей 

представників місцевих органів влади [301]. Основним аргументом 

ефективності реформи децентралізації у контексті ефективного використання 

земель лісогосподарського призначення, який широко використовується 

міжнародними організаціями, є те, що органи місцевого самоврядування 

мають оперативну інформацію про місцеві лісові ресурси 

та лісокористувачів, і таким чином можуть розробляти кращі управлінські 

рішення [301]. 

Отже, децентралізація, як процес передачі значної частини 

повноважень, ресурсів та відповідальності від органів виконавчої влади 

органам місцевого самоврядування та земельна реформа безпосередньо 

впливають на лісогосподарські правовідносини в Україні [118]. У своїй 

науковій праці, присвяченій правовій охороні лісів, Л. А. Заславська [84] 

зазначає, що правова охорона лісів у широкому сенсі цього слова 

здійснюється за допомогою всіх норм, застосування яких забезпечує умови 

для раціонального використання та відновлення лісів. Отже, під нормативно-

правовою охороною лісів слід розуміти сукупність різноманітних способів 

і засобів, які застосовуються для охорони цих природних ресурсів 

від пошкодження, знищення і порушень правил лісокористування. Загалом 

відомі цивільно-правовий, адміністративно-правовий, дисциплінарний 

і кримінально-правовий способи охорони лісів від пошкодження, знищення 

та порушень правил лісокористування, табл. 1.5 [84, C. 97]. 
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Таблиця 1.5 

Види та сутність  правової відповідальності за порушення чинних  

правових норм щодо лісокористування * 

Вид Сутність Коментар 

1 2 3 

Цивільно-правова Здійснюється шляхом 

добровільного 

відшкодування збитків, або 

через позовне провадження 

щодо стягнення вартості 

збитків, отриманих лісовим 

господарством у результаті 

пошкодження, знищення 

лісів на певній території 

або порушень правил 

експлуатації лісів 

користувачами, тобто через 

позови щодо заподіяння 

шкоди і зобов’язально-

правові позови [84]. 

«Важливою рисою цивільно-правової 

відповідальності є її застосування разом 

з іншими видами юридичної 

відповідальності: адміністративної та 

кримінальної. Відповідно до ст. 1166 

Цивільного кодексу України, ст. 69 

Закону України «Про охорону 

навколишнього природного 

середовища», майнова шкода, заподіяна 

внаслідок порушення законодавства 

про охорону навколишнього 

природного середовища, підлягає 

компенсації у повному обсязі. Норми 

цивільного законодавства відіграють 

тут провідну роль, а приписи лісового 

законодавства мають допоміжне 

значення» [206, C. 110]. 

Адміністративно-

правова 

Адміністративно-правова 

охорона лісів здійснюється 

різними способами, одним з 

яких є накладення на 

порушників встановленого 

порядку користування 

лісами адміністративних 

штрафів [84]. 

Підставою для накладення штрафів є 

Кодекс України про адміністративні 

правопорушення (у поточній редакції); 

Постанова КМУ «Про затвердження 

такс для обчислення шкоди, заподіяної 

лісу» № 665 від 23.07.2008 року (зі 

змінами і доповненнями). 

Дисциплінарна Застосовується як спосіб 

впливу на осіб, які вчинили 

дисциплінарні проступки 

під час виконання своїх 

трудових обов’язків. Може 

застосовуватися до 

робітників і службовців в 

сфері лісового 

господарства. 

Загальна дисциплінарна 

відповідальність передбачена Кодексом 

законів про працю України і правилами 

внутрішнього трудового розпорядку 

для всіх категорій працівників, окрім 

тих, правове регулювання трудової 

діяльності яких лежить у площині 

застосування спеціального 

законодавства України або відомчих 

актів (статутів чи положень про 

дисципліну) [138]. 
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Продовження таблиці 1.5 

1 2 3 

Кримінальна Вид юридичної 

відповідальності, що 

передбачений статтями 

Кримінального кодексу 

України за злочини, які 

безпосередньо чи 

опосередковано заподіюють 

шкоду правовідносинам у 

сфері використання, 

управління та охорони  

лісів або спрямовані на 

заподіяння такої шкоди 

[206]. 

«Злочини у сфері лісових відносин за 

фактичним складом подібні до 

адміністративних правопорушень, однак 

становлять вищу суспільну небезпеку з 

огляду на значність шкоди або посягання на 

ліси особливого захисту. Чинна редакція ст. 

246 КК України та ст. 65, 65-1 КУпАП не 

містять матеріального критерію завданої 

шкоди, за умови перевищення якого 

незаконна рубка набуває ознак злочину. 

Судова практика свідчить, що середній 

розмір шкоди, який відповідно до ст. 246 

КК України визнається істотним, становить 

7-10 тис. грн.. Хоча є багато судових 

рішень, за якими до кримінальної 

відповідальності притягувались особи за 

рубку 2-3 дерев, що завдавало шкоди на 2-

5 тис. грн Багато таких рішень винесені 

судами південних областей країни 

і стосуються незаконних рубок 

у полезахисних смугах.» [206, C. 18-19] 

*Примітка: складено автором за  даними [84, 138, 206] 

 

Більшість неправомірних діянь завдають матеріальної шкоди лісам 

або лісовому господарству та мають своїм об’єктом правопорушення 

безпосередньо ліс (молоді насадження, лісові культури). Однак, окремі 

лісопорушення взагалі прямої матеріальної шкоди не завдають (наприклад, 

порушення правил пожежної безпеки, які не викликають лісової пожежі), 

або завдають незначний матеріальний збиток (наприклад, дрібні 

пошкодження дерев), але мають своєю відмінною рисою порушення порядку 

охорони лісів або зневагу до інтересів охорони природи. Для притягнення 

до цивільної, адміністративної, дисциплінарної або кримінальної 

відповідальності необхідна наявність: матеріальної шкоди лісам 

або порушення порядку охорони лісів; постраждалої сторони; провини в діях 
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залучених осіб у формі умислу або необережності. Дві останні умови 

є обов’язковими елементами будь-якого лісопорушення [84]. 

Експертом програми FLEG II О. Сторчоусом підготовлено проєкт 

«Удосконалення юридичної відповідальності за порушення лісового 

законодавства та протидія обігу незаконно добутих лісових ресурсів: 

рекомендації щодо внесення змін у законодавство», в якому окреслені 

недоліки і невідповідності законодавства та подано рекомендації щодо 

удосконалення законодавчих актів [206]. У цьому проєкті розглянуто 

напрями удосконалення інституту правової відповідальності за порушення 

законодавства у сфері лісового господарства. Обґрунтовано, що чинна 

нормативна база не відповідає сучасним вимогам ефективної охорони лісів 

від неправомірних дій. Водночас, значна кількість недоліків чинного 

законодавства зумовлює появу численних проявів безкарних дій які завдають 

значні збитки (економічні, екологічні та соціальні) лісовому господарству. 

Для забезпечення раціонального використання та охорони земель 

лісогосподарського призначення, до чинного нормативно-правового 

забезпечення необхідно додати правову норму, яка б дозволяла притягувати 

до кримінальної відповідальності не лише за незаконну рубку лісів, 

а й взагалі за знищення дерев і чагарників (вдавлювання в ґрунт, 

витоптування, спалювання, самовільне пересаджування зелених насаджень 

тощо) як за  суспільно-небезпечні дії [206]. 

На нашу думку однією з важливих норм, яка забезпечує охорону 

земель лісогосподарського призначення є те, що відповідно до чинного 

земельного та лісового законодавства, розпоряджатися цими землями мають 

право виключно уповноважені органи виконавчої влади або органи місцевого 

самоврядування. Законодавство у сфері земельних та лісових правовідносин 

не допускає зміну державної форми власності на ліси шляхом укладення 

будь-яких договорів (правочинів), тоді як зміна цільового призначення 

земельних ділянок лісогосподарського призначення, що перебувають 
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у державній чи комунальній власності, здійснюється за погодженням 

з Кабінетом Міністрів України (ст. 20 ЗКУ) [85, 206]. 

В умовах децентралізації влади на особливу увагу заслуговують 

правопорушення, пов’язані з заготівлею деревини при здійсненні 

спеціального використання лісових ресурсів. О. Сторчоус наголошує, 

що «переважна частина цих порушень виявляються органами 

держекоінспекції під час планових і позапланових перевірок, 

які, за приблизними підрахунками, охоплюють не більше 5 % площ рубок, 

і мають випадковий характер» [206, С. 35].  

Врегулювання заготівлі недеревних ресурсів на землях 

лісогосподарського призначення комунальної власності забезпечить стале, 

збалансоване використання цих ресурсів, наповнення бюджету 

територіальних громад. Також, на підставі спеціального дозволу 

на використання лісових ресурсів, відповідні комунальні підприємства 

отримають прибуток від здійснення підприємницької діяльністю, що у свою 

чергу зумовить створення нових робочих місць, зменшить частку безробіття 

серед сільського населення та забезпечить його економічний розвиток [151].  

Важливим кроком для визначення взаємов’язку між децентралізацією, 

земельною реформою та раціональним використанням земель 

лісогосподарського призначення є аналіз понятійного апарату цих земель, 

який визначається Земельним кодексом України та Лісовим кодексом 

України, рис. 1.9 [168]. 

Водночас, ст. 55 частини 2 Земельного кодексу України [85] визначає 

склад угідь, які не належать до земель лісогосподарського призначення, 

а структура обліку цих земель – відповідною статистичною звітністю 

(рис. 1.10). У змісті поняття і трактуванні складу земель лісогосподарського 

призначення простежується чіткий взаємозв’язок між децентралізацією, 

земельними та лісовими відносинами через об’єкт реформування (рис. 1.11). 

Зважаючи на дерегуляцію функцій управління земельними ресурсами, 

спричинену реформами, зокрема створенням територіальних громад, значна 



109 

кількість спеціалістів, науковців, фахівців в галузі права окреслили низку 

проблем щодо раціонального використання та охорони земель 

лісогосподарського призначення в умовах децентралізації влади та земельної 

реформи, а саме:  

1. Станом на 2019 рік в Україні сформовано 936 об’єднаних 

територіальних громадах загальною площею 216,4 тис. кв. км (38,7 % 

від загальної площі України), в межах яких проживають 9,1 млн осіб (26,0 % 

від загальної чисельності населення України). Ці ОТГ набувають нових 

повноважень у здійсненні місцевого самоврядування, отримують нові 

повноваження та додаткові ресурси для їх безпосереднього виконання згідно 

норм Бюджетного кодексу, зокрема, у сферах освіти, охорони здоров’я, 

соціального захисту, житлово-комунального господарства. 

 

Поняття земель лісогосподарського призначення

Земельний кодекс України Лісовий кодекс України

Стаття 55. п.1. Землі, вкриті 

лісовою рослинністю, а також 

не вкриті лісовою 

рослинністю, нелісові землі, 

які надані та 

використовуються для потреб 

лісового господарства.

Частина перша статті 5. Лісові землі, на яких 

розташовані лісові ділянки, та нелісові землі, 

зайняті сільськогосподарськими угіддями, 

водами й болотами, спорудами, 

комунікаціями, малопродуктивними 

землями тощо, які надані в установленому 

порядку та використовуються для потреб 

лісового господарства. До земель 

лісогосподарського призначення не 

належать землі, на яких розташовані 

полезахисні лісові смуги.

 
Рис. 1.9. Тлумачення поняття «землі лісогосподарського призначення»* 

*Примітка: сформовано автором за даними [85, 127] 

 

Однак, такі ОТГ повністю усунені від розпорядження земельними 

ділянками, що перебувають у державній власності та розташовані за межами 

населених пунктів. Вони позбавлені будь-якого впливу на рішення 

щодо  надання їх у власність та користування [52, 184]. Водночас, обмеження 
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земельно-правової юрисдикції органів місцевого самоврядування за межами 

населених пунктів суттєво ускладнює розвиток ОТГ, і зменшує тим самим 

матеріальну складову територіальних громад. До того ж, такі явища 

не узгоджуються з одним із основних принципів демократичного суспільства 

– принципом повсюдності місцевого самоврядування [184]. 

 

 

Рис. 1.10. Структура обліку земель лісогосподарського призначення* 

*Примітка: сформовано автором за даними [85] 

 

2. Проблема невідповідності облікових та фактичних даних 

про землі лісогосподарського призначення –  площі, зайняті під лісами 
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відрізняються від облікових даних, причиною цьому є так звані «безхозні 

ліси», частина яких є колишніми колгоспними лісами та лісосмугами, землі 

під якими залишились у колективній власності і регулюються положенням 

«Про колгоспні ліси», затвердженим Постановою Ради Міністрів СРСР 

№144  від 04.03.1968 року [182], яке так і не було скасовано, враховуючи 

що колгоспи фактично існують і перебувають у лише у стані реформування, 

а їх членами залишаються «колгоспники» – селяни [183, 220]. 

 

 

Рис. 1.11. Вплив децентралізації та земельної реформи на землі 

лісогосподарського призначення через об’єкт реформ* 

*Примітка: складено автором за  даними [47] 

 

3. Необхідність інвентаризації земель, у тому числі земель 

лісогосподарського призначення для формування матеріальної та фінансової 

основи новостворених ОТГ [220]. 

4. Дерегуляція правових норм щодо переведення самозаліснених 

приватних земель і самозаліснених земельних ділянок 
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сільськогосподарського призначення у державну/комунальну власність для 

ведення лісового господарства [205], а також щодо майбутнього заліснення 

(в основному це земельні паї), такі землі потребують зміни цільового 

призначення і на них землях можуть бути створені приватні ліси [220]. 

5. Відсутність механізму, який би надавав можливість громадянам 

створювати ліси на приватних землях с/г призначення [205] – ст. 56 

Земельного кодексу України [85] дійсно передбачає приватну власність 

на землі лісогосподарського призначення (п.1, ст. 56), можливість громадян 

і юридичних осіб в установленому порядку набувати у власність земельні 

ділянки деградованих і малопродуктивних угідь для залісення (п.3, ст. 56). 

Однак, дане положення слід вважати декларативним через високу 

матеріалоємність (витратність) та забюрократизованість реалізації чинної 

норми закону. 

6. Відсутність у Державному земельному кадастрі відомостей 

стосовно всіх земельних ділянок лісогосподарського призначення, 

що негативно впливає на розвиток лісового кадастру та здійснення 

оперативного контролю за використанням лісових земель [220]. 

Водночас слід вказати на те, що важливою подією 2019 року стало 

набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності 

на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству 

та стимулювання зрошення в Україні» [79], який вирішує проблему передачі 

земель колективної власності ліквідованих колективних 

сільськогосподарських підприємств до комунальної власності об’єднаних 

територіальних громад. З-поміж інших нововведень, лісосмуги віднесено 

до земель сільськогосподарського призначення, врегульовано їх передачу 

в оренду. ОТГ наділена правами щодо створення комунальних підприємств 

і закріплення лісосмуг у постійному користуванні. Це дозволить зберегти 

їх від знищення та надавати їх в оренду землекористувачам» [242]. 
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Правові аспекти функціонування комунальних підприємств та права 

ОТГ у сфері лісового господарства окреслено у науковій праці колективу 

авторів А. Е. Оборської, А. С. Жили, І. М. Матейка, Т. Б. Жили [151], 

підготовленої в рамках проекту LEG II («Правозастосування й управління 

в лісовому секторі країн східного регіону дії європейського інструменту 

сусідства та партнерства»). Відповідно до цих досліджень, в Україні 12,95 % 

лісів від загальної структури лісового фонду (державної форми власності) 

перебувають у користуванні комунальних лісогосподарських підприємств. 

У свою чергу, структура лісового фонду, що знаходиться у користуванні 

комунальних лісогосподарських підприємств, така: в Сумській області – 

34,2 % від загальної частки комунальних лісів по Україні; Чернігівській 

області – 32,6 %; Вінницькій області – 29,8 %; Житомирській області – 

27,2 %; Хмельницькій області – 25,9 %; Львівській області – 21,0 %; 

Тернопільській області – 13,5 %; Івано-Франківській області – 13,4 %; 

Черкаській області – 6,5 %. 

Неврегульованим наразі залишається питання щодо «безхозних лісів», 

або так званих «колгоспних лісів» (п. 1.1 [182] колгоспними лісами 

визнаються ліси, що знаходяться на землях, наданих колгоспам у безстрокове 

користування, які зареєстровані в установленому порядку в земельно-

облікових документах [71]), які де-факто перебувають у безстроковому 

користуванні колгоспів [182] і повинні бути де-юре [80] передані 

територіальним громадам у постійне користування (комунальним 

підприємствам громад). Останні, в свою чергу, відповідно до норм Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та комунальної власності» № 5245-VI 

від  06.09.2012 р. (зокрема, ст. 117 п. 3 «До земель комунальної власності, які 

не можуть передаватися у державну власність, належать земельні ділянки, на 

яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна 

комунальної власності, а також земельні ділянки, які перебувають 

у постійному користуванні органів місцевого самоврядування, комунальних 
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підприємств, установ, організацій, крім випадків передачі таких об’єктів 

у  державну власність» [80]) повинні були забезпечити до 1 січня 2014 року 

оформлення комунальними підприємствами права постійного користування 

земельними ділянками, які засвідчуються державними актами на право 

постійного користування [151].  

Зважаючи на те, що державна реєстрація права постійного 

користування комунальних господарств земельними ділянками 

лісогосподарського призначення відповідно до Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

[81] передбачає розроблення відповідної документації землеустрою за кошти 

відповідних підприємств, за умови відсутності бюджетного фінансування 

значна кількість підприємств були не в змозі переоформити ці землі. 

Фактично виникла ситуація, за якої відповідні лісові масиви, площа 

яких, за різними розрахунками становить 1,5 млн га (острівні ліси 2-3 га) 

використовується, проте у випадку заподіяння шкоди природним ресурсам 

(незаконні вирубки, засмічення тощо), балансоутримувача (постраждалої 

сторони, власника тощо) немає, що унеможливлює притягнення 

до відповідальності порушників (зважаючи на юридичні норми складових 

(об’єктивних та суб’єктивних ознак), які дозволяють кваліфікувати 

суспільно-небезпечне діяння, як злочин) [118]. 

Особливої важливості питання законодавчого закріплення земель 

лісогосподарського призначення за комунальними підприємствами набуває 

в процесі забезпечення фінансової самостійності територіальних громад, 

зважаючи на те, що лісогосподарські підприємства, здійснюючи свою 

лісівничу функцію, сплачують відповідні податки, які спрямовуються 

у відповідні бюджети адміністративно-територіальних одиниць (державний, 

обласний, району/територіальної громади, сіл та селищ). До таких 

фіскальних платежів належать [151]: 

− рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(деревина з рубок головного користування), визначена у ст. 256 Податкового 
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кодексу України, розподіл надходжень за цим видом платежу між державним 

та обласними бюджетами здійснюється порівну відповідно до п. 3  зазначеної 

статті (50/50%); 

− рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім деревини з рубок головного користування) – перспективний напрямок 

норми закону для формування резервів до місцевих бюджетів (рентні платежі 

від спеціального використання другорядних лісових матеріалів – заготівля 

живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків згідно Лісового 

кодексу України [127, ст. 72]; корисних властивостей лісів – для культурно-

оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних 

цілей і проведення науково-дослідних робіт здійснюється з урахуванням 

вимог щодо збереження лісового середовища і природних ландшафтів 

із додержанням правил архітектурного планування приміських зон 

і санітарних вимог [127, ст. 74]; побічні лісові користування – заготівля сіна, 

випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів, горіхів, 

грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету 

[127, ст. 73]), однак не завжди ця норма досконало працює на практиці, 

адже ставки відповідної ренти встановлюються обласними радами [127]; 

враховуючи опосередковані дані довідника для таксації лісів [150], 

слід констатувати, що кошти від справлення цього місцевого податку можуть 

бути доволі потужною складовою дохідної частини бюджету, 

що в подальшому буде спрямована на покращення добробуту громади; 

− податок на прибуток – в залежності від місцезнаходження 

та місця реєстрації комунального лісогосподарського підприємства 

визначається, до якого бюджету буде надходити цей податок [151]; 

− податок на додану вартість;  

− податок на доходи фізичних осіб: до бюджетів ОТГ 

зараховується 60% податку на доходи фізичних осіб, тоді як раніше 

цей  податок зараховувався лише до районного бюджету [132]; 
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− плата за землю – комунальні лісогосподарські підприємства 

сплачують тільки за нелісові земельні ділянки, на яких розміщені будівлі 

та споруди [151], так як податок за землі лісогосподарського призначення 

визначений як складова рентного платежу; 

− військовий збір; 

− податок на майно – сплачується на загальних підставах; 

− єдиний податок – сплачують суб’єкти підприємницької 

діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування. 

Вартий уваги аналіз справляння (розподілу) податкових платежів 

комунальними лісогосподарськими підприємствами, наведений у науковій 

праці [151], табл. 1.6. 

Таблиця 1.6 

Перелік податкових платежів комунального лісогосподарського 

підприємства* 

№ Назва фіскального платежу Рівень бюджету 

Державний Обласний Районний 

(територіальної 

громади) 

Сіл і 

селищ 

(надходження до бюджету від обласних комунальних 

підприємств / надходження до бюджету від районних 

комунальних підприємств), % 

1 Рентна плата за спеціальне 

використання лісових 

ресурсів (деревина з рубок 

головного користування) 

50/50 50/50 - - 

2 Рентна плата за спеціальне 

використання лісових 

ресурсів (крім деревини з 

рубок головного 

користування) 

- - - 100/100 

3 Податок на прибуток - 100/- -/100 - 

4 Податок на додану вартість 100/100 - - - 

5 Податок на доходи 

фізичних осіб 

25/25 15/15 60/60 - 

6 Військовий збір 1 100/100 - - - 

7 Плата за землю - - - 100/100 

8 Податок на майно - - - 100/100 

9 Єдиний податок (спрощена 

система оподаткування) 

- - - 100/100 

*Примітка: складено автором за  даними [151] 
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В умовах децентралізації влади, за чинної нормативно-правової 

системи регулювання фіскальних платежів, територіальна громада може 

наповнювати власні бюджети за рахунок комунальних лісогосподарських 

підприємств, зокрема через сплату ренти за спеціальне використання лісових 

ресурсів (крім деревини з рубок головного користування), податку 

на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, податку 

на майно та єдиного податку. 

Отже, поряд з урахуванням тенденцій розвитку територіальних громад, 

нормативно правове забезпечення повинно враховувати сучасні наукові 

рекомендації щодо розвитку комунальної форми власності на землі 

лісогосподарського призначення та залучення ОТГ до безпосереднього 

управління лісовим господарством. 

Це дозволить сформувати фінансову незалежність територіальних 

громад (зокрема, резерви для покращення добробуту, інфраструктури 

громади) за рахунок рентних платежів за спеціальне використання лісів 

(наприклад заготівля грибів, ягід тощо), а також ефективно здійснювати 

контроль за дотриманням норм раціонального використання та охорони 

земель лісогосподарського призначення (наприклад, через механізм 

електронного обліку деревини). 

 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Окреслені науково-теоретичні передумови раціонального 

використання земель лісогосподарського призначення повинні ґрунтуватися 

на методологічних основах та принципах раціоналізму – філософсько-

світоглядного напряму прийняття рішень, згідно з яким істинними 

підставами буття, пізнання і поведінки людей є принципи розуму. 
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2. За результатами дослідження уточнено термін «раціональне 

використання земель лісогосподарського призначення» – комплексне 

багатоцільове використання людиною лісової екосистеми за умови 

забезпечення сталого розвитку біорізноманіття, його продуктивності, 

відновлюваності та збереження екологічних, соціальних та рекреаційних 

функцій лісу. 

3. На основі дослідження проблем раціонального використання 

земель лісогосподарського призначення встановлено, що будь-які 

управлінські, організаційні рішення повинні ґрунтуватися на певних 

наукових прогнозах щодо наслідків проектного природокористування, 

розробках заходів, які запобігають впливу негативних факторів на довкілля 

та удосконаленні підходів до господарського планування з урахуванням 

екологічного фактору. Доведено, що для цілей охорони земель 

лісогосподарського призначення необхідні: потужна матеріально-технічна 

база, що формується з урахуванням сучасних досягнень техніки, зокрема, 

ГНСС – технологій, які дозволяють здійснювати облік лісових масивів 

(площ) з досить високою точністю; широкомасштабне впровадження 

технологій безвідходного (маловідходного) виробництва; збільшення обсягів 

випуску синтетичних (штучних) замінників природних матеріалів тощо. 

4. Доведено, що для вивчення наявних диспропорцій 

між використанням лісогосподарських землекористувань та отриманням 

доходів, «економічної нерівності» (inequality) у концентрації 

лісогосподарських землекористувань в умовах децентралізації, прибутками 

від використання земель лісогосподарського призначення, а також 

співвідношення між власністю на землю, просторовим розміщенням лісових 

земель та екосистемними послугами (очищення водних об’єктів та захист 

від затоплення та ерозії ґрунту), доцільно застосовувати криву Лоренца 

(Lorenz curves) і набір показників нерівності, зокрема індекси Гувера і Тейла 

(Hoover and Theil indices), коефіцієнт Джині (Gini Coefficient). 
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5. Запропонована методологія застосування індексу Джині для 

земель лісогосподарського призначення для формування умов раціонального 

природокористування. Дослідження здійснюється за такими кроками: 

розрахунок ентропії розташування кожного лісогосподарського 

землекористування; ранжування результатів ентропії у порядку зростання 

й розрахунок кумулятивних відсотків площ кожного такого 

землекористування та загальної площі; створення кривої Лоренца на основі 

розрахунків і кумулятивного відсотку, за віссю Х визначається загальна 

площа землекористувань, за віссю Y – відсотки кожного лісогосподарського 

землекористування.  

6. Науково доведено, що лісові насадження пом’якшують 

кліматичні умови вирощування сільськогосподарських культур на прилеглих 

угіддях, знижують негативний вплив ерозійних процесів (дефляції, водної 

ерозії), регулюють водний режим річкових систем, формують сировинний 

осередок для багатьох галузей промисловості, забезпечують створення нових 

робочих місць, забезпечують рекреаційну цінність території шляхом 

формування виключно сприятливих умов для відпочинку. 

7. Встановлено, що новоутворені ОТГ повністю усунені 

від розпорядження земельними ділянками державної власності за межами 

населених пунктів і позбавлені будь-якого впливу на рішення щодо надання 

їх у власність та користування. Обмеження земельно-правової юрисдикції 

органів місцевого самоврядування за межами населених пунктів суттєво 

ускладнює розвиток ОТГ, зменшуючи тим самим матеріальну складову 

територіальних громад. До того ж, такі явища не узгоджуються з одним 

із основних принципів демократичного суспільства – принципом 

повсюдності місцевого самоврядування. 

8. Встановлено, що причиною різниці між фактичними земельними 

площами, зайнятими під лісами та обліковими даними є «безхозні ліси», 

частина яких є колишніми колгоспними лісами, землі під якими залишились 

у колективній власності і регулюється положенням «Про колгоспні ліси», 
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затвердженим Постановою Ради Міністрів СРСР №144 від 04.03.1968 року 

яке скасованим так і не було, враховуючи, що колгоспи фактично існують 

і перебувають лише у стані реформування, а їх членами залишаються 

«колгоспники» – селяни.   
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РОЗДІЛ 2 

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

2.1 Раціональне використання та охорона земель 

лісогосподарського призначення в Європейському Союзі 

 

Вивчення європейського досвіду щодо розвитку раціонального 

використання та охорони земель лісогосподарського призначення, головним 

чином пов’язано із знаковою подією 07.02.2019 року – прийняттям Закону 

України «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного 

курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському 

Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)» [82]. 

Нормами цього законодавчого документу [82] закріплена незворотність 

стратегічного курсу держави щодо набуття повноправного членства 

в Європейському Союзі (ЄС) та в Організації Північноатлантичного договору 

(НАТО), шляхом внесення відповідних змін до Конституції України [113]. 

Саме через ці зміни в контексті «…незворотності європейського 

та євроатлантичного курсу України» [113, абзац 5 преамбули], країни ЄС 

(на момент дослідження загальна кількість країн-членів ЄС – 28) були 

визначені нами об’єктом ґрунтовного аналізу з метою адаптації європейської 

практики та перспективних напрямів європейського розвитку в систему 

управління землями лісогосподарського призначення в Україні. 

У ЄС з метою раціонального використання природних ресурсів, у тому 

числі і земель лісогосподарського призначення, був запроваджений проект 

LUCAS (Land Use/Cover Area Frame Statistical Survey), який передбачає 

проведення комплексу польових досліджень із застосуванням 

аерофотозйомки та дистанційних методів зондування земної поверхні 

з метою забезпечення формування узгодженої та гармонізованої статистики 

землекористування та земного покриву Європейського Союзу. 
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Така інформація є необхідною для формування ефективних управлінських 

рішень у сфері економічної та екологічної політики, збалансованого 

природокористування [287]. На основі даних проекту LUCAS встановлено, 

що використання сільськогосподарських земель є найпоширенішою 

категорією основного землекористування в ЄС, частка цих земель 

від  загальної площі становить 41,1%, рис. 2.1).  

 

Рис. 2.1. Диференціація типів землекористувань в межах ЄС (% від загальної 

площі ЄС – 28 країн членів), станом на 2015 р.* 

*Примітка: побудовано автором за даними [286] 

 

Площа земель, що використовуються для лісового господарства, 

становить 32,6% площі ЄС (28 – країн), тоді як 15,8% площі земель ЄС 

не використовуються, або це є покинуті землі (варто зазначити, 

що обстеження LUCAS базується на безпосередніх виїздах на місцевість 

і тип землекористувань визначалися на основі видимих ознак використання 

землі під час обстеження) [286]. Набагато нижчою є частка земель, 

що використовується для надання послуг – 6,7% (торгівля, фінанси та бізнес; 

комунальні послуги; відпочинок, дозвілля та спорт) і знаходиться 

під житловою забудовою. Що стосується земель, які негативно впливають 

на навколишнє середовище (зокрема, території видобутку корисних 

41,1

32,6

15,8

6,7
3,3

0,5

0

10

20

30

40

50

Сільське 

господарство

Лісове господарство Невикористані та 

покинуті території

Послуги та житлова 

забудова

Землекористування 

які створюють 

негативний вплив на 
навколишнє 

середовище 

Рибне господарство



123 

копалин), або тих, де формується несприятливе екологічне середовище 

внаслідок функціонування розміщених об’єктів підприємницької діяльності 

(промислові, енергетичні підприємства, заводи щодо переробки відходів 

життєдіяльності людини тощо), то такі землі займають 3,3 % території ЄС, 

і  лише 0,5 % від загальної площі використовується для рибного господарства 

[286]. Аналіз головного типу землекористування в розрізі країн ЄС (табл. 2.1, 

рис. 2.2) свідчить, що до європейських країн з найбільшою часткою 

сільськогосподарських земель належать: Данія (63,1 %), Ірландія (59,9 %), 

Угорщина (59,6 %), Румунія (58,2 %), Нідерланди (54,4 %), Велика Британія 

(52,9 %), Франція (52,7 %), Литва (51,1 %), Люксембург (51,1 %), Німеччина 

(50,9 %), Бельгія (50,8 %).  

 

Рис. 2.2. Діаграма основних типів землекористувань в розрізі країн-членів 

ЄС, станом на 2015 р.* 

*Примітка: створено автором за даними [286] 
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Таблиця 2.1 

Аналіз цільового землекористування в розрізі країн-членів ЄС, станом на 2015 р. (% від загальної площі країни)* 

№ Країна ЄС 
Сільське 

господарство 
Лісове 

господарство 
Невикористані та 

покинуті території 
Послуги та 

житлова забудова 
Землі, що негативно впливають 

на довкілля 
Рибне господарство 

1 Австрія 33,8 40,7 17,4 4,7 3,2 0,2 

2 Бельгія 50,8 22,1 4,3 15,9 6,4 0,4 

3 Болгарія 44,9 37,8 12,5 2,4 2,0 0,4 

4 Велика Британія 52,9 7,1 26,7 9,4 3,6 0,2 

5 Греція 42,2 21,1 30,6 3,0 2,7 0,4 

6 Данія 63,1 11,9 8,9 11,6 4,5 0,0 

7 Естонія 25,7 54,2 10,4 3,9 2,8 3,1 

8 Ірландія 59,9 9,0 22,9 4,5 3,7 0,0 

9 Іспанія 46,2 21,7 26,9 1,9 3,0 0,0 

10 Італія 44,6 22,5 22,7 5,7 4,2 0,1 

11 Кіпр 36,9 12,4 41,7 4,7 4,3 Н/Д 

12 Латвія 29,6 52,7 11,4 4,0 2,2 0,1 

13 Литва 51,1 36,7 5,0 3,9 2,4 1,0 

14 Люксембург 51,1 35,2 2,0 6,6 5,2 Н/Д 

15 Мальта 44,8 Н/Д 29,1 21,4 4,7 Н/Д 

16 Нідерланди 54,4 3,5 11,9 20,1 10,1 Н/Д 

17 Німеччина 50,9 29,1 4,4 9,6 5,8 0,2 

18 Польща 49,7 33,1 7,9 6,0 3,0 0,3 

19 Португалія 38,0 37,3 17,9 3,3 3,5 0,0 

20 Румунія 58,2 33,3 4,2 1,7 1,6 1,0 

21 Словаччина 40,4 43,0 9,4 4,2 2,6 0,4 

22 Словенія 27,7 55,5 9,0 4,9 2,6 0,2 

23 Угорщина 59,6 23,0 8,3 5,8 2,6 0,7 

24 Фінляндія 7,4 63,2 15,0 11,6 2,3 0,5 

25 Франція 52,7 24,3 12,0 7,0 3,7 0,4 

26 Хорватія 28,2 32,5 33,4 2,5 2,8 0,5 

27 Чехія 48,9 35,4 5,7 5,1 3,9 0,9 

28 Швеція 7,9 57,0 19,3 12,2 2,2 1,4 

 ЄС-28 41,1 32,6 15,8 6,7 3,3 0,5 

*Примітка: створено автором за даними проекту LUCAS [286] 
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Фактично, в одинадцяти країнах-членах ЄС більше 50 % території 

використовуються для сільськогосподарських потреб. Так, згідно досліджень 

за проектом LUCAS, землі, що знаходяться в сільськогосподарському 

використанні, охоплюють різні типи угідь, серед яких найбільш поширеними 

є рілля та пасовища [286]. 

Найнижча частка сільськогосподарських земель в структурі 

землекористувань країн ЄС, припадає на землі Фінляндії (7,4 %), Швеції 

(7,9 %), Естонії (25,7 %), Словенії (27,7 %), Хорватії (28,2 %), Латвії (29,6 %), 

Австрії (33,8 %). Водночас, найбільша частка земель під лісовим 

господарством зосереджена в таких країнах ЄС: Фінляндія (63,2 %), Швеція 

(57,0 %), Словенія (55,5 %), Естонія (54,2 %), Латвія (52,7 %), Словаччина 

(43,0 %), Австрія (40,7 %), табл. 2.1, рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3. Рангова діаграма частки лісового господарства у структурі 

землекористувань країн-членів ЄС, станом на 2015 р.* 

*Примітка: створено автором за даними [286] 

 

Склалася ситуація, за якої лісове господарство є домінуючим 

землекористуванням у тих державах-членах ЄС, які мають високий ступінь 
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лісового покриву землі (за даними ДЗЗ) і де сільськогосподарське 

землекористування займає в цілому низьку позицію. Виконавцями проекту 

LUCAS наголошується, що не всі ці землі використовуються для лісового 

господарства, має місце і альтернативне використання, зокрема рекреація, 

полювання, природно-заповідні території [286, 287]. 

Найнижчий відсоток земель у користуванні лісового господарства 

зафіксовано у структурі землекористування таких країн-членів ЄС: Мальта 

(0 %), Нідерланди (3,5 %), Велика Британія (7,1 %), Ірландія (9,0 %), Данія 

(11,9 %), Кіпр (12,4 %), Греція (21,1 %), Іспанія (21,7 %), Бельгія (22,1 %), 

Італія (22,5 %), див. рис. 2.3. 

Щодо частки земель, які не використовуються або покинуті, то цей 

показник в цілому по ЄС становить 15,8 %, переважно це території південних 

країн-членів, де поширені малонаселені, сільські та посушливі регіони: Кіпр 

(41,7 %), Хорватія (33,4 %), Греція (30,6 %), Мальта (29,1 %), Іспанія (26,9 %) 

та інші, рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Рангова діаграма частки земель, які не використовуються (покинуті) 

в структурі землекористувань країн-членів ЄС (станом на 2015 р.).* 

*Примітка: створено автором за даними [286]   
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Щодо частки земель, використання яких зумовлює негативний вплив 

на навколишнє середовище (3,3 % території ЄС), то найбільш поширеними 

видами землекористування в цій категорії земель було розміщення 

та експлуатація транспортних, комунікаційних мереж, складських споруд 

(74,3% цих земель), на 2% земель проводиться видобуток корисних копалин, 

видами економічної діяльності на 5,3% є промисловість, на 4,9% – 

виробництво енергії, на 4,5% – водопостачання та обробка відходів [286]. 

Дані щодо типів землекористування та земної поверхні мають важливе 

значення для розуміння того, як функціонують екологічні системи, 

а їхня достовірність забезпечує оперативну, релевантну оцінку впливу будь-

яких змін у землекористуванні на біорізноманіття та екосистеми. 

Варто зазначити, що трансформація землекористувань безпосередньо 

впливає на зміни у біорізноманітті та екосистемах. Основними змінами 

у землекористуванні країн-членів ЄС, встановленими науковцями проекту 

LUCAS, є такі:  

- зниження використання земель сільськогосподарського 

призначення (оскільки врожайність сільськогосподарських культур 

продовжує зростати), рис. 2.5; 

 

Рис. 2.5. Динаміка зміни урожайності сільськогосподарських культур 

(зернових) в ЄС, ц/га* 

*Примітка: створено автором за даними Світового Банку [360] 
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- зростання площі міських територій (внаслідок демографічних 

та економічних змін); 

- розвиток доріг, автомагістралей, залізниць, інтенсивного 

сільського господарства та міських розробок призвів до того, що ландшафт 

Європи дедалі більше розбивається на дрібні частини; така модель 

фрагментації може вплинути на рівень біорізноманіття та зумовити 

негативний вплив на флору та фауну [286]; 

- поступове збільшення площі лісових земель (частково, зумовлене 

необхідністю виконання глобальних екологічних зобов’язань щодо зміни 

клімату), рис. 2.6. 

 

 

 

Рис. 2.6. Динаміка зміни площі лісових земель у структурі землекористувань 

ЄС, % від загальної площі території* 

*Примітка: створено автором за даними Світового Банку [362] 
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лісогосподарського призначення, і до яких залучені країни-члени ЄС 

слід віднести [282]: 

− LULUCF «Землекористування, зміни в землекористуванні 

і лісовому господарстві» (Land Use, Land-Use Change and Forestry): 

до 2020 року держави-члени ЄС взяли на себе зобов’язання, передбачені 

Кіотським протоколом (прийнятим у 1997 році), забезпечити компенсацію 

викидів парникових газів від лісових та сільськогосподарських 

землекористувань за рахунок еквівалентного поглинання CO2, що стало 

можливим завдяки додатковим діям у секторі лісового та сільського 

господарства. Європейська Комісія прагне закріпити цей принцип 

у законодавстві ЄС на період 2021-2030 років, включивши збільшення площ 

(лісових та сільськогосподарських) землекористувань до зусиль ЄС 

щодо скорочення викидів CO2. Дії щодо раціонального використання 

та охорони земель лісогосподарського призначення як елемент поглинання 

вуглецю, який депонується у лісах і ґрунтах, сприятимуть досягненню 

зобов’язань ЄС за Паризькою угодою зі зміни клімату щодо зменшення 

викидів парникових газів щонайменше на 40% до 2030 року порівняно 

з показниками 1990 року; 

− «REDD+» – програма має на меті створити стимули зменшити 

викиди парникових газів із лісових земель для країн, що розвиваються. 

Після  інтенсивного обговорення необхідності соціальних та екологічних 

гарантій, ця концепція була розширена до ініціативи «REDD+», яка містить 

цілі сталого управління лісами, збереження та посилення запасів вуглецю 

в лісах. Підхід ЄС до «REDD+» ґрунтується на його правозастосуванні 

в лісовому секторі, управлінні і торгівлі лісовими продуктами. 

Водночас, Європейська комісія зобов’язується близько 25 млн євро на рік 

витрачати для ініціатив проекту, що пілотують REDD + в Азії, Африці 

та Латинській Америці. Комісія досліджує шляхи стимулювання інвестицій у 
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приватний сектор для вирішення проблем, пов’язаних із вирубкою лісів, і для 

подальшого підвищення ефективності фінансування «REDD +» [280]. 

Для досягнення цілей міжнародних проектів та впровадження 

відповідних заходів щодо охорони земель лісогосподарського призначення, в 

ЄС були розроблені відповідні нормативно-правові документи, табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Інституціональне забезпечення програми LULUCF та «REDD +» в ЄС* 

№ Назва 

програми 

Назва документу Опис 

1 2 3 4 

1 LULUCF Регламент (ЄС) 2018/841 

«Включення викидів і 

абсорбції парникових 

газів від 

землекористування, зміни 

землекористування та 

лісового господарства в 

рамках зміни клімату та 

енергетики до 2030 року 

та внесення змін до 

Регламенту (ЄС) № 

525/2013» [346] 

Держави-члени повинні враховувати викиди 

та абсорбцію внаслідок лісозаготівель 

(вирубки лісів) та заліснення земель, 

як загальні викиди та загальну абсорбцію для 

кожного з років у період з 2021 по 2025 

та з 2026 до 2030 року. У ст. 5. цього 

документу визначено можливість зміни 

категорії земель на землі лісогосподарського 

призначення через 20 років після дати такого 

перетворення, якщо такі зміни обґрунтовані 

на основі Керівних принципів IPCC. 

Регламентом встановлено обов’язкове  

зобов’язання кожної держави-члена 

забезпечити, щоб обліковані викиди від 

землекористування повністю компенсувалися 

еквівалентним депонуванням CO2 

з атмосфери через дії в секторі. 

Рішення № 529/2013/ ЄС 

«Правила бухгалтерського 

обліку щодо викидів та 

абсорбції парникових 

газів внаслідок діяльності, 

пов’язаної з 

землекористуванням, 

зміною 

землекористування та 

лісового господарства, а 

також інформації про дії, 

що стосуються цих 

заходів» [273] 

Основними заходами, пов’язаними 

з лісогосподарською діяльністю, відносяться: 

− створення лісонасаджень 

та лісовідновлення, 

− забезпечення збереження вуглецю в лісах, 

− збільшення виробництва в наявних лісах, 

− інтенсифікація ведення лісового 

господарства, у тому числі шляхом 

оптимізації видового складу, догляду 

за лісовими насадженнями; 

− запобігання вирубці лісів. 
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Продовження таблиці 2.2 

1 2 3 4 

2 REDD + Подання ЄС: Методичні вказівки 

щодо діяльності, пов’язаної з 

скороченням викидів від вирубки та 

деградації лісів, а також роль 

збереження, сталого управління 

лісами та покращення запасів 

вуглецю в країнах, що розвиваються 

[278] 

Виконання міжнародно узгодженої 

мети збереження глобального 

підвищення температури нижче 2 C 

порівняно з доіндустріальним 

рівнем вимагатиме скорочення 

глобальних викидів щонайменше на 

50% нижче рівня 1990 р. до 2050 р. 

Це скорочення буде неможливим 

без суттєвих заходів щодо боротьби 

з вирубкою лісів. 

Подання ЄС: Посилені дії щодо 

пом’якшення наслідків, політичних 

підходів і позитивних стимулів з 

питань, пов’язаних зі скороченням 

викидів від вирубки лісів та 

деградації лісів у країнах, що 

розвиваються; а також роль 

збереження, сталого управління 

лісами та посилення вуглецевих 

запасів лісів у країнах, що 

розвиваються [277] 

Європейський Союз підтримує 

політичну мету припинити 

глобальну втрату лісового покриву 

до 2030 р., і принаймні вдвічі 

скоротити брутто-вирубку 

тропічних лісів до 2020 р. порівняно 

з 2008 р. 

Висновки Ради: Фінансування клімату 

– подальша діяльність за підсумками 

Конференції в Дурбані [269] 

Необхідність розширення 

фінансування REDD+ полягає в 

тому, що розвинуті країни 

зобов’язуються мобілізувати 

фінансування на клімат у розмірі 100 

млрд дол. США на рік для країн, що 

розвиваються, до 2020 р. 

*Примітка: створено автором за даними [269, 273, 277, 278, 346] 

 

Розроблена в ЄС система моніторингу лісових пожеж, зокрема, 

Європейська інформаційна система лісових пожеж (EFFIS, The European 

Forest Fire Information System) [276], яка підтримує служби, що відповідають 

за охорону лісів від пожеж в країнах ЄС, і надає службам Європейської 

Комісії та Європейському Парламенту оновлену та достовірну інформацію 

про пожежі в Європі, дозволяє відповідним службам оперативно реагувати 

для охорони земель лісогосподарського призначення від таких негативних 

явищ (рис. 2.7). Система дозволяє визначити площі спалених земель 
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від лісових пожеж та порівнювати ці дані із показниками попередніх років 

(усередненими). 

 

Рис. 2.7. Прогноз лісових територій із підвищеною пожежною небезпекою* 

*Примітка: створено автором за даними EFFIS [276] 

 

Приклад співвідношення даних між середніми показниками спалених 

територій в країнах-членах ЄС (2008-2018) та даними 2019 року 

представлено на рис. 2.8. 

 

 

Рис. 2.8. Візуалізація площ спалених внаслідок лісових пожеж в ЄС, га* 

*Примітка: створено автором за даними EFFIS [276]   
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Дані системи EFFIS нами застосовано для визначення причин втрат 

лісового покриву в країнах ЄС, а використання інтернет-ресурсу Global 

Forest Watch [302] дозволило встановити динаміку втрат лісового покриву 

в період з 2001 року по 2017 рік для всіх країн-членів ЄС, табл. 2.3. 

Методологія отримання даних щодо втрат лісового покриву 

за допомогою ДЗЗ Global Forest Watch описана колективом науковців 

М. С. Хансен, П. В. Потапов, Р. А. Мур, М. А. Ханчер, С. А. Турубанова, 

А. В. Тюкавіна, С. В. Тхау, С. В. Стеман, С. Дж. Гетц, Т. Р. Ловеланд, 

А. Комераді, А. Єгоров, Л. Кіні, С. О. Джастіс та Дж. Р. Г. Тауншенд [307]. 

Водночас, набір даних Global Forest Watch щодо втрати деревного покриття 

погоджений з даними низки інституцій, зокрема, Університетом штату 

Меріленд, Google, USGS і NASA; також цей ресурс використовує 

супутникові знімки Landsat для відображення втрат щорічного покриття 

дерева із роздільною здатністю 30×30 метрів [307].  

Слід уточнити, що в розумінні даних, наведених в табл. 2.3, деревний 

покрив визначається як вся рослинність, що перевищує 5 м у висоту, і може 

мати форму природних лісів або насаджень у межах щільності купола. 

Термін «втрата» вказує на знищення або загибель деревного покриву. 

Така втрата може бути пов’язана з різними факторами, у т.ч. механічним 

знищенням, вирубкою, пожежею, хворобою або ураженням буревієм. 

Таким чином, втрата не прирівнюється до безпосередньої вирубки лісів. 

Дані з  2011  року були отримані за оновленою методологією, що дозволило 

охопити додаткові втрати, порівняно з даними 2001-2010 рр. [307]. 

За результатами проведеного аналізу встановлено, що в ЄС за 2001-

2017 рр. було знищено 15112,91 тис. га (151,1291 тис. км²) деревного 

покриву, що становить 3,37 % від загальної площі ЄС (4476,958 тис. км ²), 

тоді як в Україні відповідний показник становить 898,2 тис. га (1,48 % 

загальної площі країни, яка становить 603,549 тис. км², водночас площа 

території України відповідає 13,48 % території ЄС,  табл. 2.4, рис. 2.9 [302]. 



 

 

1
3
4
 

Таблиця 2.3 

Динаміка зменшення деревного покриву в країнах-членах ЄС* 

Назва 

країни ЄС 

Площа знищеного деревного покриву в країнах ЄС за даними ДЗЗ (Forest Global Watch), тис. га 

Разом 
з них (по роках) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Австрія 263,33 6,95 10,93 14,50 14,64 21,71 12,62 31,77 26,95 15,94 16,76 18,14 11,19 7,67 9,90 7,97 17,26 18,45 

Бельгія 88,39 9,73 2,35 1,89 4,80 3,04 6,93 6,00 7,23 5,18 10,93 5,02 5,65 3,32 4,24 3,42 4,52 4,14 

Болгарія 110,09 8,24 4,66 5,22 8,20 6,60 5,20 9,58 6,47 6,11 3,58 3,34 10,02 3,71 6,71 7,32 7,42 7,72 

Велика 

Британія 
403,49 23,27 20,13 1,87 24,88 8,88 21,11 31,26 12,52 37,74 28,51 22,67 35,70 28,63 30,40 24,03 28,85 23,06 

Греція 168,29 12,63 5,13 2,56 6,82 4,18 7,35 46,08 21,21 6,56 7,80 6,20 13,25 5,91 3,81 3,84 6,04 8,91 

Данія 72,02 4,34 1,21 1,58 2,42 9,08 5,22 4,39 6,08 6,67 4,44 3,14 4,46 2,02 5,34 2,59 4,67 4,38 

Естонія 361,82 16,96 22,01 5,66 18,19 14,89 21,86 16,27 18,39 18,93 21,61 27,33 17,76 17,16 23,68 25,53 36,52 39,08 

Ірландія 106,58 9,57 5,30 2,27 6,88 8,11 5,25 11,70 6,93 7,24 3,86 3,11 5,84 4,78 5,73 4,49 9,40 6,14 

Іспанія 1041,33 32,84 37,74 23,35 67,36 48,99 72,79 60,32 44,33 67,62 56,15 39,35 80,56 64,01 74,30 65,46 107,64 98,54 

Італія 260,42 9,87 10,95 3,62 17,26 10,91 8,91 11,60 15,17 14,82 15,84 11,46 21,53 15,55 19,88 14,15 24,75 34,14 

Кіпр 2,55 0,08 0,03 0,03 0,09 0,04 0,06 0,78 0,09 0,06 0,06 0,12 0,05 0,01 0,03 0,02 0,57 0,44 

Латвія 597,41 24,95 29,23 21,36 30,69 40,79 38,96 36,20 29,36 34,99 48,59 44,82 34,34 27,82 32,26 30,88 45,03 47,16 

Литва 282,50 7,98 10,37 8,94 13,14 20,43 17,50 16,07 15,24 14,44 21,71 21,79 17,65 13,96 16,01 15,83 25,59 25,86 

Люксембург 6,56 0,07 0,09 0,11 0,32 0,07 0,37 0,51 0,99 0,22 0,89 0,45 0,45 0,35 0,43 0,33 0,52 0,42 

Мальта 0,003 0,00 0,00 0,00 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нідерланди 20,85 0,71 0,81 0,29 1,28 1,46 1,47 1,63 1,14 1,56 3,42 1,16 0,93 0,50 0,86 0,89 1,41 1,34 

Німеччина 596,14 15,35 15,37 6,48 45,17 39,93 42,87 93,64 61,99 28,90 76,01 34,43 26,12 15,56 21,25 12,97 26,99 33,14 

Польща 900,97 19,13 31,18 33,40 42,03 82,72 37,81 57,51 48,13 47,11 72,09 56,86 55,09 35,12 56,47 42,90 86,82 96,60 

Португалія 896,81 24,50 35,02 26,94 55,55 39,07 42,74 36,46 33,76 40,03 48,66 26,80 58,51 52,12 60,53 46,30 95,09 174,75 

Румунія 318,65 17,63 16,40 9,44 18,96 19,48 13,09 38,27 17,61 16,20 17,83 16,98 30,82 12,99 19,60 10,91 23,19 19,28 

Словаччина 183,58 3,91 4,03 3,77 4,64 27,80 8,05 9,52 13,53 11,28 17,16 11,58 9,21 5,09 17,43 5,31 17,00 14,26 

Словенія 33,51 0,61 0,72 0,53 1,27 1,96 1,25 2,12 1,87 1,96 1,44 1,45 0,91 0,63 5,42 1,02 5,43 4,92 

Угорщина 174,87 7,56 7,75 5,77 12,07 10,46 8,03 9,41 8,94 10,12 11,31 8,27 11,97 8,99 15,20 10,78 14,08 14,18 

Фінляндія 3044,62 151,11 142,53 89,76 146,69 230,48 182,42 152,02 200,33 176,43 167,64 159,47 160,43 148,76 186,75 172,78 240,60 336,43 

Франція 993,25 34,47 33,92 26,41 76,22 46,44 55,12 49,31 87,06 67,12 143,37 64,13 67,38 30,39 44,41 37,34 60,84 69,33 

Хорватія 62,31 3,41 2,35 1,73 6,77 2,76 2,21 3,25 3,90 2,91 3,51 2,93 5,03 3,01 4,58 2,67 5,42 5,88 

Чехія 244,42 3,47 6,79 3,94 13,50 25,63 8,63 21,39 16,92 13,55 15,48 21,92 14,04 7,68 13,97 8,07 22,87 26,57 

Швеція 3878,14 145,17 178,53 92,77 272,00 249,01 249,54 183,16 294,22 208,62 264,10 205,68 235,31 197,99 242,97 216,41 310,86 331,79 

Разом по ЄС 

(28 країн) 
15112,91 594,52 635,54 394,18 911,81 974,90 877,35 940,20 1000,36 862,32 1082,72 818,58 934,16 713,71 922,13 774,19 1229,37 1446,87 

*Примітка: створено автором за даними Global Forest Watch [302] 



135 

 

 

Рис. 2.9. Фрагмент аналізу даних ДЗЗ Global Forest Watch для України* 

*Примітка: наведено автором за [302] 

 

Також в результаті проведеного аналізу визначено країни-члени ЄС з 

найвищим показником втрат деревного покриву. 

 

Таблиця 2.4 

Динаміка втрат деревного покриву в Україні * 

№ Рік Втрата деревного покриву, тис. га 

1 2018 Н/Д 

2 2017 87,7 

3 2016 110,0 

4 2015 49,8 

5 2014 47,9 

6 2013 38,4 

7 2012 56,2 

8 2011 60,8 

9 2010 52,7 

10 2009 48,8 

11 2008 55,0 

12 2007 64,9 

13 2006 42,7 

14 2005 37,0 

15 2004 50,1 

16 2003 39,4 

17 2002 27,6 

18 2001 29,2 

 Всього в Україні 898,2 

*Примітка: створено автором за даними Global Forest Watch (щільність покриття (canopy 

cover) за розробленою методологією [307] становить більше 30 %) [302]   
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До таких країн належать: Швеція (3878,14 тис. га); Фінляндія 

(3044,62 тис. га); Іспанія (1041,33 тис. га), Франція (993,25 тис. га), Польща 

(900,97 тис. га), Португалія (896,81 тис. га). Україна посідає сьоме місце 

в рейтингу серед країн ЄС з найбільшими втратами деревного покриву 

впродовж 2001–2017 рр., табл. 2.5. 

 

Таблиця 2.5 

Рейтинг країн за втратами деревного покриву, 2001-2017 рр.* 

№ Назва країни Площа втрат деревного покриття, тис. га 

1 Швеція 3878,14 

2 Фінляндія 3044,62 

3 Іспанія 1041,33 

4 Франція 993,25 

5 Польща 900,97 

6 Португалія 896,81 

7 Україна 883,39 

8 Латвія 597,41 

9 Німеччина 596,14 

10 Велика Британія 403,49 

11 Естонія 361,82 

12 Румунія 318,65 

13 Литва 282,50 

14 Австрія 263,33 

15 Італія 260,42 

16 Чехія 244,42 

17 Словаччина 183,58 

18 Угорщина 174,87 

19 Греція 168,29 

20 Болгарія 110,09 

21 Ірландія 106,58 

22 Бельгія 88,39 

23 Данія 72,02 

24 Хорватія 62,31 

25 Словенія 33,51 

26 Нідерланди 20,85 

27 Люксембург 6,56 

28 Кіпр 2,55 

29 Мальта 0,003 

*Примітка: розраховано автором за даними Global Forest Watch (щільність покриття 

(canopy cover») за розробленою методологією [307] становить більше 30 %) [302] 
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До країн-членів ЄС з найменшою площею втрат деревного покриву 

за період 2001-2017 рр. відносяться: Бельгія (88,39 тис. га), Данія 

(72,02 тис. га), Хорватія (62,31 тис. га), Словенія (33,51 тис. га), Нідерланди 

(20,85 тис. га), Люксембург (6,56 тис. га), Кіпр (2,55 тис. га), Мальта 

(0,003 тис.га), рис. 2.10. 

 

 

Рис. 2.10. Діаграма (крива) Парето втрат деревного покриву в розрізі країн-

членів ЄС та України* 

*Примітка: розраховано автором за даними Global Forest Watch (щільність покриття 

(canopy cover») за розробленою методологією [307] становить більше 30 %) [302] 

 

На діаграмі продемонстровано емпіричне правило закону Парето 

(«для багатьох явищ 80 відсотків наслідків спричинені 20 відсотками 

причин», або «20% зусиль дають 80% результату, а решта – 80% – лише 20% 

результату» [4, С. 178]) за допомогою кривої Парето: найбільша частка 

знищеного деревного покриву 79,06 % зосереджена у 8 країнах ЄС (28,57 % 

від загальної кількості країн ЄС). 

Наступний етап дослідження полягав у визначенні головних причин 

втрати деревного покриву, та з’ясування в яких країнах ЄС лісові пожежі 
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безпосередньо вплинули на скорочення лісового покриву [175, 252]. 

З цією метою на основі даних EFFIS [276], аналітичних щорічних звітів 

Спільного дослідницького центру (Technical report by the Joint Research 

Centre – JRC) [313], «Глобальна оцінка пожеж для лісових угідь» 

(Global Wildland Fire Assessment – GFMC) [299] визначено площі спалених 

територій внаслідок лісових пожеж у розрізі країн ЄС (табл. 2.5). 

Загальновідомою мірою залежності двох величин є коефіцієнт 

кореляції Пірсона, який зазвичай називають спрощено – коефіцієнтом 

кореляції. Цей показник розраховується як відношення коваріації двох 

випадкових величин на добуток їх стандартних відхилень. У випадку, 

коли відомі дві випадкові величини X та Y, з відповідними математичними 

сподіваннями 𝜇𝑋 та 𝜇𝑌 та відхиленнями 𝜎𝑋 та 𝜎𝑌, коефіцієнт кореляції буде 

визначатися за формулою 2.1 [224]: 

 

𝜌(𝑋, 𝑌) = 𝑐𝑜𝑟𝑟 (𝑋, 𝑌) =
𝐶𝑜𝑣 (𝑋,𝑌)

𝜎𝑋𝜎𝑌
=

𝐸((𝑋−𝜇𝑋)(𝑌−𝜇𝑌))

𝜎𝑋𝜎𝑌
,  (2.1) 

 

де 𝐶𝑜𝑣 (𝑋, 𝑌) – коваріація величин X та Y; 

𝜎𝑋𝜎𝑌 – стандартне відхилення X та Y; 

𝐸 – оператор математичного сподівання. 

 

Водночас, у випадку наявності 𝑛 вимірювань для X та Y зазначених 

як 𝑋𝑖 та 𝑌𝑖 для 𝑖 = 1,2,.., n, для розрахунку кореляції Пірсона 𝑟 між 

величинами X та Y для вибірки варто застосовувати коефіцієнт кореляції-

вибірки, загальний вид якого представлений формулою 2.2 [224]: 

 

𝑟𝑥𝑦 =
∑ (𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�))𝑛

𝑖=1

(𝑛−1)𝑆𝑥𝑆𝑦
=

∑ (𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�))𝑛
𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖−�̅�)2 ∑ (𝑦𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

,  (2.2) 

 

де �̅�, �̅� – середні значення для вибірки величин X і Y; 

𝑆𝑥, 𝑆𝑦 – незміщена (корегована) оцінка стандартного відхилення для X і Y. 



 

 

1
3
9
 

Таблиця 2.5 

Площа землекористувань у межах країн-членів ЄС, спалених внаслідок лісових пожеж * 

Площа землекористувань спалених внаслідок лісових пожеж, га  
Назва 

країни ЄС 
(по роках) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 71,0 75,0 48,0 Н/Д 22,0 37,0 78,0 69,0 165,0 192,0 268,0 398,0 30,0 Австрія 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 0,0 0,0 0,0 2180,0 0,0 0,0 0,0 109,0 54,0 0,0 Бельгія 

20152,0 6513,0 5000,0 1137,0 1456,0 3540,0 42999,0 5289,0 2271,0 6526,0 6883,0 12730,0 3314,0 916,0 4313,0 6340,0 4569,0 Болгарія 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 0,0 0,0 0,0 17197,0 0,0 5445,0 85,0 2127,0 1197,0 5126,0 
Велика 

Британія 

18221,0 6013,0 3517,0 10267,0 6437,0 12661,0 225734,0 29152,0 35342,0 8967,0 29144,0 59924,0 46676,0 25846,0 7096,0 26540,0 13393,0 Греція 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 131,0 Данія 

62,0 2082,0 207,0 379,0 87,0 3096,0 292,0 1280,0 59,0 25,0 19,0 3,0 79,0 78,0 83,0 123,0 33,0 Естонія 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 0,0 0,0 0,0 16675,0 0,0 8208,0 141,0 6807,0 1177,0 7241,0 Ірландія 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 10073,0 88893,0 19913,0 60396,0 189747,0 37266,0 22056,0 63636,0 52730,0 131048,0 Іспанія 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 24447,0 54941,0 34377,0 37445,0 83079,0 15833,0 13248,0 7822,0 35292,0 140392,0 Італія 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 1947,0 0,0 1123,0 939,0 2349,0 2857,0 436,0 197,0 2738,0 652,0 Кіпр 

311,0 2222,0 559,0 486,0 120,0 3387,0 272,0 364,0 646,0 92,2 115,0 90,0 217,0 591,0 615,0 467,0 265,0 Латвія 

113,0 746,0 436,0 253,0 51,0 1199,0 38,0 112,0 287,0 22,5 293,0 20,0 25,0 162,0 71,0 26,0 53,0 Литва 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Люксембург 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 32,0 Мальта 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 0,0 0,0 0,0 148,0 0,0 0,0 396,0 22,0 0,0 0,0 Нідерланди 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 133,0 0,0 105,0 314,0 57,0 Німеччина 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0 560,0 0,0 0,0 Польща 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 5350,0 75267,0 127892,0 64845,0 101284,0 154165,0 11574,0 47468,0 166070,0 563667,0 Португалія 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 0,0 0,0 0,0 333,0 3097,0 3101,0 2403,0 7320,0 4368,0 30481,0 Румунія 

305,0 595,0 1567,0 157,0 524,0 280,0 679,0 118,0 510,0 192,0 403,0 1683,0 270,0 192,0 353,0 175,0 295,0 Словаччина 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 0,0 0,0 0,0 0,0 262,0 0,0 0,0 0,0 321,0 188,0 Словенія 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 0,0 0,0 0,0 0,0 960,0 138,0 0,0 1610,0 0,0 458,0 Угорщина 

187,0 590,0 666,0 358,0 495,0 1617,0 576,0 830,0 576,0 520,0 580,0 86,0 461,0 881,0 143,0 310,0 460,0 Фінляндія 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 1694,0 7973,0 4677,0 4831,0 3355,0 914,0 4667,0 2097,0 10793,0 20654,0 Франція 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 3216,0 2208,0 330,0 15392,0 33070,0 1017,0 304,0 7866,0 9111,0 67343,0 Хорватія 

87,0 178,0 1236,0 335,0 227,0 53,0 316,0 86,0 178,0 205,0 337,0 634,0 92,0 536,0 344,0 141,0 170,0 Чехія 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 1668,0 741,0 0,0 143,0 0,0 50,0 13633,0 147,0 99,0 732,0 Швеція 

39438,0 18939,0 13188,0 13372,0 9468,0 25908,0 270954,0 85626,0 269914,0 204898,7 258376,0 492442,0 280426,0 98391,0 161179,0 318784,0 987470,0 ЄС 

*Примітка: створено автором за даними EFFIS [276], JRC [313], GFMC [299] 
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Некорегована форма розрахунку 𝑟 (нетипова) може бути визначена 

за формулою 2.3 [224]: 

 

𝑟𝑥𝑦 =
∑ 𝑥𝑖,𝑦𝑖−𝑛�̅��̅�

𝑛𝑆𝑥𝑆𝑦
=

𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖−∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑦𝑖

√𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2−(∑ 𝑥𝑖)2√𝑛 ∑ 𝑦𝑖

2−(∑ 𝑦𝑖)2
,  (2.3) 

 

де 𝑆𝑥, 𝑆𝑦 – некореговані стандартні відхилення вибірки для X і Y. 

 

Коефіцієнт кореляції змінює своє значення від -1 до +1, інтерпретація 

величини коефіцієнту кореляції наведена в таблиці 2.6 [258]. 

 

Таблиця 2.6 

Пояснення щодо величини коефіцієнту кореляції (R) і типу зв’язку 

Кореляційний зв’язок Негативний Позитивний 

Відсутній −0,09 до 0,0 0,0 до 0,09 

Низький −0,3 до −0,1 0,1 до 0,3 

Середній −0,5 до −0,3 0,3 до 0,5 

 

У результаті кореляційного аналізу між даними таблиці 2.3 (площа 

знищеного деревного покриву в країнах-членах ЄС за даними ДЗЗ – Y) 

і  таблиці 2.4 (площа землекористувань в межах країн-членів ЄС спалених 

внаслідок лісових пожеж – X), отримано наступні коефіцієнти для всіх країн-

членів ЄС, табл. 2.7. Результати кореляційного аналізу для таких країн ЄС, 

як: Данія, Люксембург, Мальта в таблиці 2.7. не зазначені, причиною чого 

є  відсутність інформації щодо площі спалених землекористувань через лісові 

пожежі в розрізі цих держав [276, 299, 313].  

За отриманими розрахунками (коефіцієнтами кореляції) встановлено, 

що однією з головних причин зниження деревного покриву стали лісові 

пожежі, в таких країнах ЄС: Португалія (R = 0,93); Греція (R = 0,91); Італія 

(R = 0,77); Хорватія (R = 0,65); Болгарія (R = 0,49); Іспанія (R = 0,44); 

Словенія (R = 0,43). 
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Таблиця 2.7 

Кореляційна залежність втрат лісового покриву та лісових пожеж* 

№ Коефіцієнт кореляції Назва країни 

1.  -0,3569 Австрія 

2.  -0,0724 Бельгія 

3.  0,4868 Болгарія 

4.  -0,2769 Велика Британія 

5.  0,9106 Греція 

6.  -0,0407 Естонія 

7.  -0,5785 Ірландія 

8.  0,4446 Іспанія 

9.  0,7692 Італія 

10.  0,2491 Кіпр 

11.  -0,0935 Латвія 

12.  -0,2768 Литва 

13.  -0,2332 Нідерланди 

14.  -0,3664 Німеччина 

15.  -0,3085 Польща 

16.  0,9303 Португалія 

17.  0,0214 Румунія 

18.  -0,2398 Словаччина 

19.  0,4344 Словенія 

20.  0,0448 Угорщина 

21.  -0,0076 Фінляндія 

22.  0,0903 Франція 

23.  0,6493 Хорватія 

24.  -0,2399 Чехія 

25.  -0,0080 Швеція 

26.  0,6682 ЄС (28-країн членів) 

*Примітка: розраховано автором 

 

Отримані результати свідчать про відсутність кореляційного зв’язку 

між зменшенням деревного покриву та лісовими пожежами в таких країнах-

членах ЄС, як Швеція, Фінляндія, Румунія, Латвія, Бельгія, Естонія, 

Угорщина, Франція, Швеція та інших (коефіцієнт кореляції є низьким). 

Це дає підстави нам стверджувати, що лісові пожежі в цих країнах не є 

головним фактором зниження площі деревного покриву, але в цілому по ЄС 

(28-країн членів) фактор лісових пожеж впливає на зниження деревного 

покриву, підтвердженням цьому є коефіцієнт кореляції, що становить 0,67. 

Підсумовуючи все вище викладене варто зазначити, що європейський 

досвід участі у світових екологічних програмах, програмах збереження 
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довкілля, фінансування впровадження електронних загальнодоступних 

ресурсів моніторингу, обліку, контролю за раціональним використанням 

земель лісогосподарського призначення, дозволяють оперативно приймати 

управлінські рішення для охорони цих природних ресурсів. 

 

 

2.2. Наявний стан та регресійний аналіз факторів, які впливають 

на збалансоване використання та охорону земель лісогосподарського 

призначення в ЄС 

 

За даними Світового банку, ліси займають приблизно третину земної 

поверхні і мають важливе значення для життєдіяльності людей на планеті 

та збалансованого розвитку навколишнього середовища. Деревний покрив і 

ліси поглинають і зберігають переважну частину вуглекислого газу, який 

безпосередньо викликає негативні зміни клімату. Лісогосподарські 

землекористування регулюють водні цикли, підтримують якість ґрунтового 

покриву та зменшують ризики виникнення природних катаклізмів, зокрема 

повеней. Багато з цих обставин є недооціненими, хоча вони є запорукою 

сталого, еколого-економічного розвитку місцевої, національної та глобальної 

економік. Збільшення фінансування для збереження та захисту лісів 

є пріоритетним завданням – особливо сьогодні, в умовах значного 

антропогенного, економічного та кліматичного навантаження природних 

систем. Хоча темпи вирубки лісів в окремих регіонах світу дещо 

уповільнилися, у світі все ще втрачається близько 14,5 млн га лісових площ 

на рік [363]. За даними Eurostat, нинішній стан земель лісогосподарського 

призначення Європейського Союзу формує 5 % усіх лісових запасів світу, 

всупереч світовим тенденціям зменшення лісових земель, лісові площі ЄС 

поступово збільшуються [289]. Станом на 2015 рік загальна площа лісів 

та інших лісогосподарських землекористувань в ЄС (28-країн членів) сягає 

близько 182 млн га, з них під лісами – 160,9 млн га (табл. 2.8). 
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Таблиця 2.8 

Стан земель лісогосподарського призначення в ЄС, 2015 рр.* 

Країна Площа лісів та 

інших 

лісогосподарських 

землекористувань 

Площа 

лісів 

Площа лісів 

придатних 

для лісового 

виробництва 

Форма власності на 

землі 

лісогосподарського 

призначення 
Державна Приватна 

тис. га (%) 

ЄС, усього 181917,98 160930,91 134485,59 39,74 60,26 

Австрія 4022,00 3869,00 3339,00 25,79 74,21 

Бельгія 719,10 683,40 670,28 46,55 53,45 

Болгарія 3845,00 3823,00 2213,00 87,93 12,07 

Велика Британія 3164,00 3144,00 3144,00 28,38 71,62 

Греція 6539,00 3903,00 3594,66 77,48 22,52 

Данія 657,69 612,23 572,23 23,68 76,32 

Естонія 2455,51 2231,95 1993,75 41,32 58,68 

Ірландія 801,24 754,02 632,01 53,24 46,76 

Іспанія 27626,65 18417,87 14711,12 29,23 70,77 

Італія 11110,00 9297,00 8216,47 33,58 66,42 

Кіпр 386,19 172,70 41,12 68,79 31,21 

Латвія 3468,00 3356,00 3151,00 52,33 47,67 

Литва 2284,00 2180,00 1924,00 61,43 38,57 

Люксембург 88,20 86,75 86,10 47,13 52,87 

Мальта 0,35 0,35 Н/Д Н/Д Н/Д 

Нідерланди 376,00 376,00 301,00 48,53 51,47 

Німеччина 11419,00 11419,00 10888,00 51,99 48,01 

Польща 9435,00 9435,00 8234,00 81,93 18,07 

Португалія 4907,21 3182,10 2088,16 3,03 96,97 

Румунія 6951,00 6861,00 4627,00 66,97 33,03 

Словаччина 1940,00 1940,00 1785,00 50,23 49,77 

Словенія 1271,00 1248,00 1139,00 25,26 74,74 

Угорщина 2190,43 2069,13 1778,77 57,58 42,42 

Фінляндія 23019,00 22218,00 19465,00 30,35 69,65 

Франція 17579,00 16989,00 16018,00 24,74 75,26 

Хорватія 2491,00 1922,00 1740,00 71,67 28,33 

Чехія 2667,41 2667,41 2300,79 76,64 23,36 

Швеція 30505,00 28073,00 19832,13 24,30 75,70 

*Примітка: сформовано автором за даними [288, 289]. 

 

До країн-членів ЄС з найбільшою площею земель лісогосподарського 

призначення відносяться: Швеція (28,1 млн га), Фінляндія (22,2 млн га), 

Іспанія (18,4 млн га), Франція (17,0 млн га), Німеччина (11,4 млн га), Польща 

(9,4 млн га), Італія (9,3 млн га), Румунія (6,9 млн га). Найменша площа лісів 

зосереджена на Мальті (0,00035 млн га), в Люксембурзі (0,087 млн га), 
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на Кіпрі (0,173 млн га), у Нідерландах (0,376 млн га), Данії (0,612 млн га), 

Бельгії (0,683 млн га), Ірландії (0,754 млн га) та інших країнах, рис. 2.11. 

В ЄС землі лісогосподарського призначення та сільськогосподарські 

землі охоплюють понад 75 % території, які, відповідно, перешкоджають 

емісії вуглецю в атмосферу. У той час, як вирубка лісів або розорювання 

сільськогосподарських угідь генерує викиди, заходи, які передбачають 

заліснення або перетворення орних земель у пасовища, можуть сприяти 

поглинанню вуглецю. Ліси ЄС, за даними Європейської комісії, щорічно 

поглинають вуглецеві викиди у еквіваленті майже 10 % загальних викидів 

парникових газів Європи. Землекористування та лісове господарство, 

які включають використання ґрунтів, дерев, рослин, біомаси та деревини, 

безпосередньо сприяють сталому розвитку навколишнього середовища [282]. 

 

 

Рис. 2.11. Діаграма площі лісів в розрізі країн-членів ЄС* 

*Примітка: сформовано автором за даними [288, 289] 
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Цікавим рішенням щодо раціонального управління та охорони земель 

є розподіл цих земель в ЄС за формою власності, особливо з огляду на те, 

що в Україні землі лісогосподарського призначення перебувають у державній 

власності. У цілому в ЄС у державній власності перебуває 39,74 % 

(63,96 млн га) земель лісогосподарського призначення, тоді як у приватній 

60,26 % (96,97 млн га). Фактично, левова частка всіх європейських лісів 

знаходиться у власності приватних структур, громад, господарств і 

лісогосподарських корпорацій, табл. 2.9. 

Таблиця 2.9 

Розподіл земель лісогосподарського призначення за формою власності в ЄС* 

Країна Форма власності на землі лісогосподарського призначення 

Державна Приватна 

(%) млн га (%) млн га 

Австрія 25,79 1,00 74,21 2,87 

Бельгія 46,55 0,32 53,45 0,37 

Болгарія 87,93 3,36 12,07 0,46 

Велика Британія 28,38 0,89 71,62 2,25 

Греція 77,48 3,02 22,52 0,88 

Данія 23,68 0,14 76,32 0,47 

Естонія 41,32 0,92 58,68 1,31 

Ірландія 53,24 0,40 46,76 0,35 

Іспанія 29,23 5,38 70,77 13,03 

Італія 33,58 3,12 66,42 6,17 

Кіпр 68,79 0,12 31,21 0,05 

Латвія 52,33 1,76 47,67 1,60 

Литва 61,43 1,34 38,57 0,84 

Люксембург 47,13 0,04 52,87 0,05 

Мальта Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

Нідерланди 48,53 0,18 51,47 0,19 

Німеччина 51,99 5,94 48,01 5,48 

Польща 81,93 7,73 18,07 1,71 

Португалія 3,03 0,10 96,97 3,09 

Румунія 66,97 4,59 33,03 2,27 

Словаччина 50,23 0,97 49,77 0,97 

Словенія 25,26 0,32 74,74 0,93 

Угорщина 57,58 1,19 42,42 0,88 

Фінляндія 30,35 6,74 69,65 15,47 

Франція 24,74 4,20 75,26 12,79 

Хорватія 71,67 1,38 28,33 0,54 

Чехія 76,64 2,04 23,36 0,62 

Швеція 24,30 6,82 75,70 21,25 

ЄС (28-країн-членів) 39,74 63,96 60,26 96,97 

*Примітка: сформовано автором за даними [288, 289]  
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Аналіз даних розподілу земель лісогосподарського призначення 

за формою власності демонструє той факт, що у країнах-членів ЄС з великою 

площею лісів значний відсоток земель перебуває у приватній власності 

(наприклад, в Швеції – 75,70 % від загальної площі лісів (21,25 млн га); 

Фінляндії – 69,65 % від загальної площі лісів (15,47 млн га); Іспанії – 70,77 % 

від загальної площі лісів (13,03 млн га); Франції – 75,26 % від загальної 

площі лісів (12,79 млн га); Італії – 66,42 % від загальної площі лісів 

(6,17 млн га). 

У окремих країнах право власності на певні лісові території 

класифікується таким чином: «ні державна, ні приватна», якщо статус 

власності невідомий або ще не визначений. Найбільша частка інших форм 

власності (383,500 тис. га) знаходиться в Німеччині, у так званих районах 

«Треуханд-Вальд», експропрійованих в процесі земельної реформи 

в  колишній Німецькій Демократичній Республіці, та переданих у державну 

власність і тепер або приватизованих, або таких, що підлягають приватизації. 

Іншими прикладами країн, які класифікують певні лісові території як «іншу 

власність», як було встановлено, є Угорщина (2,240 га) та Словаччина 

(113,000 га) [297]. 

Питома вага приватного лісового господарства є значно меншою 

в структурі власності за європейським континентальним масштабом, тобто 

з урахуванням тенденцій Російської Федерації, Білорусі та України, в яких 

майже 100% лісів є державною власністю. Дані Глобальної оцінки лісових 

ресурсів за 2005 рік вказують на загальний обсяг 1,098 млн га лісових 

та інших лісових земель на європейському континенті, з яких 998 млн га 

відносяться до лісових та 100 млн га – до інших лісових земель. 

З цього величезного земельного ресурсу 882 млн га (80%) знаходяться 

на території Російської Федерації, а ще 19 млн га (1,7%) – зосереджені 

в межах східноєвропейських країн, Білорусії та України. Всі лісові угіддя 

Російської Федерації, Білорусі та України наразі класифікуються 

як державні. Суспільне лісове господарство (з точки зору земельних 
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ресурсів) на всьому європейському континенті (крім інших східних країн 

Європи, Російської Федерації, Білорусії, України; Західної, Центральної, 

Східної та Південної Європи) складає 983 млн га (89,5%) від загальної 

кількості 1098 млн га. Таким чином, частка приватної власності на лісові 

угіддя в європейському континентальному масштабі наразі становить 0,5% 

[297]. Водночас, за результатами аналізу кількості приватних власників 

лісових земель, а також розподілу за класами розміру лісогосподарських 

землекористувань, слід вказати на те, що у європейських лісах переважають 

невеликі земельні володіння. Про це свідчать дані країн-респондентів 

щодо земельної структури господарств, відповідно до яких 61 % усіх 

приватних лісових господарств мають площу менше 1 га; 86 % – до 5 га, 

тодіяк площа 13 % приватних лісових господарств коливається в межах 

від 6 до 50 га, а близько 1% власників мають лісові одиниці площею понад 

50 га [297]. 

Зовсім іншою є структура лісових господарств приватної власності 

за площею. Наприклад, об’єднана площа лісових господарств у класах 

розмірів 0 – 5 га у восьми країнах ЄС становить 19%; площа класів розмірів 

6–50 га – до 40%; розмірних класів з понад 50 га – до 41 %. Загальна 

зареєстрована площа приватних лісових земель у цих країнах становить 

20,3 млн га [297]. У той же час, найбільший відсоток земель 

лісогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, 

визначений у країнах, площа лісів в яких є незначною, зокрема: Болгарії 

(ліси у державній власності – 87,93 %), Польщі (81,93 %), Греції (77,48 %), 

Чехії (76,64 %), Хорватії (71,64 %), Кіпрі (68,79 %), Румунії (66,97 %), Литві 

(61,43 %). Інтерпретація результатів дослідження в розрізі країн-членів ЄС 

представлена на рис. 2.12. 

Результати аналізу економічних показників лісового господарства ЄС 

станом на 2015 рік свідчать, що загальний обсяг виробництва товарів та 

послуг лісового господарства у фактичних цінах склав 50,101 млрд євро, 

валова додана вартість у лісовому господарстві ЄС (у фактичних цінах) – 
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25,836 млрд євро, а загальна площа лісів при цьому складала 160,9 млн га, 

табл. 2.10. У розрахунку на 1 га площі земель лісогосподарського 

призначення в ЄС загальний обсяг виробництва товарів та послуг лісового 

господарства становить 311,38 євро/га та 160,57 євро/га – валової доданої 

вартості. 

 

 

Рис. 2.12. Діаграма розподілу земель лісогосподарського призначення за 

формою власності в розрізі країн-членів ЄС* 

*Примітка: сформовано автором за даними [288, 289] 
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виробництва лісового господарства та зіставлення його з даними площі лісів, 

слід вказати на те, що економічний ефект не залежить від загальної площі 

земель лісогосподарського призначення в країні, тоді як головним фактором 

є ефективне управління лісовим господарством, технологія виробництва, 

матеріальна база для обробки деревини. Найбільший економічний ефект 

у лісовому господарстві за обсягом виробництва товарів та послуг серед 
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(8853,90 млн євро/ 11419,00 тис. га), Франція (6816,29 млн євро/ 

16989,00 тис. га), Польща (5240,51 млн євро/ 9435,00 тис. га), Швеція 

(4725,82 млн євро/ 28073,00 тис. га), Фінляндія (4616,00 млн євро/ 

22218,00 тис. га), Австрія (2387,61 млн євро/ 3869,00 тис. га), рис. 2.13. 

 

Таблиця 2.10 

Фінансові результати використання лісів в ЄС* 

Назва країни Площа лісів, тис. га Загальний обсяг виробництва 

товарів та послуг лісового 

господарства  

(у фактичних цінах) 

Валова додана 

вартість за 

базовими цінами 

(млн євро) (млн євро) 

2005 2015 2005 2015 

1 2 3 4 5 6 

ЄС-28 160930,91 Н/Д 50100,84 Н/Д 25835,89 

Австрія 3869,00 1785,72 2387,61 872,97 1149,98 

Бельгія 683,40 Н/Д 411,10 Н/Д 93,30 

Болгарія 3823,00 266,40 740,65 83,95 256,31 

Велика 

Британія 
3144,00 791,17 1477,49 356,83 582,15 

Греція 3903,00 70,91 93,58 54,14 72,56 

Данія 612,23 Н/Д 622,36 Н/Д 310,24 

Естонія 2231,95 Н/Д 667,50 Н/Д 229,90 

Ірландія 754,02 Н/Д 418,00 Н/Д 8,00 

Іспанія 18417,87 1582,00 1344,00 786,70 1092,00 

Італія 9297,00 456,20 1490,70 365,00 1230,80 

Кіпр 172,70 2,31 3,41 1,58 2,55 

Латвія 3356,00 Н/Д 938,90 Н/Д 359,60 

Литва 2180,00 172,03 1608,69 101,54 696,14 

Люксембург 86,75 9,21 30,53 5,94 26,79 

Мальта 0,35 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

Нідерланди 376,00 132,60 254,00 46,10 111,00 

Німеччина 11419,00 Н/Д 8853,90 1738,20 3344,38 

Польща 9435,00 1991,05 5240,51 1109,62 2274,42 

Португалія 3182,10 1065,60 1241,09 810,29 893,22 

Румунія 6861,00 530,53 1929,76 314,29 641,37 

Словаччина 1940,00 623,88 786,29 259,41 319,29 

Словенія 1248,00 195,15 402,13 115,21 219,38 

Угорщина 2069,13 338,53 488,21 132,44 213,76 

Фінляндія 22218,00 3235,00 4616,00 2422,00 3318,00 

Франція 16989,00 5531,21 6816,29 2967,73 3386,65 

Хорватія 1922,00 Н/Д 302,83 Н/Д 184,45 

Чехія 2667,41 1423,88 2209,49 495,93 883,26 

Швеція 28073,00 Н/Д 4725,82 Н/Д 3936,39 

*Примітка: сформовано автором за даними [288, 289]   
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Слід додати, що площа лісів у Швеції, Фінляндії є набагато більшою, 

ніж у Франції, Німеччині, що не вплинуло на економічні показники. 

 

 

Рис. 2.13. Діаграма площі лісів та обсягів виробництва лісового господарства 

в розрізі країн-членів ЄС* 

*Примітка: сформовано автором за даними [288, 289] 
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(товарів та послуг) лісового господарства (у фактичних цінах) до загальної 

площі лісів в країні, табл. 2.11.  

Результати розрахунків дозволяють стверджувати, що економічна 
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рис. 2.13. Досвід цих країн необхідно вивчати для ефективного використання 

земель лісогосподарського призначення в Україні. 

 

Таблиця 2.11 

Рейтинг країн-членів ЄС за економічною ефективністю використання 1 га 

земель лісогосподарського призначення* 

№ Назва країни Ефективність використання 1 га земель 

лісогосподарського призначення, євро/га 

1 Данія 1016,55 

2 Чехія 828,33 

3 Німеччина 775,37 

4 Литва 737,93 

5 Нідерланди 675,53 

6 Австрія 617,11 

7 Бельгія 601,55 

8 Польща 555,43 

9 Ірландія 554,36 

10 Велика Британія 469,94 

11 Словаччина 405,30 

12 Франція 401,22 

13 Португалія 390,02 

14 Люксембург 351,93 

15 Словенія 322,22 

16 Естонія 299,07 

17 Румунія 281,27 

18 Латвія 279,77 

19 Угорщина 235,95 

20 Фінляндія 207,76 

21 Болгарія 193,74 

22 Швеція 168,34 

23 Італія 160,34 

24 Хорватія 157,56 

25 Іспанія 72,97 

26 Греція 23,98 

27 Кіпр 19,75 

28 Мальта Н/Д 

*Примітка: розраховано автором за даними [288, 289] 

 

У таких країнах, як Кіпр, Греція, Іспанія, Хорватія, Італія, Швеція 

ефективність використання 1 га земель лісогосподарського призначення 

серед інших країн-членів ЄС є найнижчою, рис. 2.14. 
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Рис. 2.14. Діаграма ефективності використання земель лісогосподарського 

призначення в країнах-членах ЄС* 

*Примітка: сформовано автором за даними [288, 289] 
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(𝑋4), державна (𝑋5));  
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Таблиця 2.12 

Мартиця даних в розрізі країн-членів ЄС для кореляційного аналізу*  

№ 
Назва країни 

ЄС 

Загальна 
площа 

знищеного 

деревного 
покриву  

за даними 

ДЗЗ (FGW) 

(Y), тис. га 

[302] 

Насе-

лення, 
млн ос. 

(X1) 

[288] 

Площа 
країни, 

тис. км2 

(X2) 
[288, 

302] 

Площа 

лісів, 
тис. га 

(X3) 

[288] 

Форма власності 

земель 
лісогосподарсь-

кого призначення 

[288] 

Площа 

лісів, 

придатних 
для 

товарного 

вир-ва 
(ділова 

деревина), 

тис. га (X6) 
[288] 

Загальний 

обсяг  
вир-ва 

товарів та 

послуг 
лісового 

госп-ва у 

фактичних 

цінах, 

млн євро 

(X7) [289] 

Валова 

додана 
вартість 

за 

базовими 
цінами, 

млн євро 
(X8) [289] 

Валове 

збільшення 
основного 

капіталу у 

лісовому 
госп-ві, млн 

євро (X9) 

[289] 

Чисель-

ність 
зайнятих 

працівн. у 

лісовому 
госп-ві, 

тис. осіб 

(X10) [289] 

Чисель-

ність зайн. 
працівн. у 

розрахунку 

на 1 га 
лісів, 

придатних 

для 

товарного 

вир-ва (X11) 

[289] 

Продуктивність праці [289] 

Дер-
жавна 

(X4) 

Приват-

на (X5) 

обсяг 
вирубаних 

дерев,  

тис. м³/ 

чисельн. 

зайнятих 

працівн. 
(X12) 

Валова додана 

вартість, 
тис. євро/ 

чисельність 

зайнятих 
працівників 

(X13) 

(%) 

1 Австрія 263,33 8,79 83,879 3869,00 25,79 74,21 3339,00 2387,61 1149,98 177,15 17,11 5,12 1,03 67,21 

2 Бельгія 88,39 11,30 30,528 683,40 46,55 53,45 670,28 411,10 93,30 Н/Д 2,40 3,58 2,78 38,88 

3 Болгарія 110,09 7,10 110,994 3823,00 87,93 12,07 2213,00 740,65 256,31 2,28 13,99 6,32 0,46 18,32 

4 
Велика 

Британія 
403,49 65,65 242,495 3144,00 28,38 71,62 3144,00 1477,49 582,15 253,50 17,00 5,41 0,62 34,24 

5 Греція 168,29 11,18 131,957 3903,00 77,48 22,52 3594,66 93,58 72,56 2,09 5,60 1,56 0,00 12,96 

6 Данія 72,02 5,75 42,931 612,23 23,68 76,32 572,23 622,36 310,24 Н/Д 6,00 10,49 0,58 51,71 

7 Естонія 361,82 1,32 45,336 2231,95 41,32 58,68 1993,75 667,50 229,90 Н/Д 7,10 3,56 1,34 32,38 

8 Ірландія 106,58 4,76 70,273 754,02 53,24 46,76 632,01 418,00 8,00 Н/Д 1,96 3,10 1,48 4,08 

9 Іспанія 1041,33 46,35 505,990 18417,87 29,23 70,77 14711,12 1344,00 1092,00 Н/Д 21,90 1,49 0,80 49,86 

10 Італія 260,42 60,59 301,338 9297,00 33,58 66,42 8216,47 1490,70 1230,80 222,00 39,60 4,82 0,13 31,08 

11 Кіпр 2,55 1,17 9,251 172,70 68,79 31,21 41,12 3,41 2,55 0,80 0,11 2,68 0,10 23,18 

12 Латвія 597,41 1,95 64,589 3356,00 52,33 47,67 3151,00 938,90 359,60 Н/Д 18,80 5,97 0,65 19,13 

13 Литва 282,5 2,82 65,300 2180,00 61,43 38,57 1924,00 1608,69 696,14 132,88 13,75 7,15 0,47 50,63 

14 Люксембург 6,56 0,00059 2,586 86,75 47,13 52,87 86,10 30,53 26,79 2,21 0,56 6,50 0,68 47,84 

15 Мальта 0,003 0,45 0,316 0,35 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Нідерланди 20,85 17,17 41,543 376,00 48,53 51,47 301,00 254,00 111,00 7,00 2,00 6,64 1,12 55,50 

17 Німеччина 596,14 82,35 357,168 11419,00 51,99 48,01 10888,00 8853,90 3344,38 292,12 50,21 4,61 1,11 66,61 

18 Польща 900,97 38,42 312,679 9435,00 81,93 18,07 8234,00 5240,51 2274,42 176,98 48,70 5,91 0,85 46,70 

19 Португалія 896,81 10,31 92,212 3182,10 3,03 96,97 2088,16 1241,09 893,22 89,32 12,96 6,21 0,90 68,92 

20 Румунія 318,65 19,64 238,397 6861,00 66,97 33,03 4627,00 1929,76 641,37 80,88 46,69 10,09 0,33 13,74 

21 Словаччина 183,58 5,44 49,035 1940,00 50,23 49,77 1785,00 786,29 319,29 38,73 7,76 4,35 1,16 41,15 

22 Словенія 33,51 2,07 20,273 1248,00 25,26 74,74 1139,00 402,13 219,38 15,34 6,05 5,31 0,84 36,26 

23 Угорщина 174,87 9,80 93,030 2069,13 57,58 42,42 1778,77 488,21 213,76 Н/Д 19,66 11,05 0,29 10,87 

24 Фінляндія 3044,62 5,51 338,424 22218,00 30,35 69,65 19465,00 4616,00 3318,00 442,00 22,50 1,16 2,64 147,47 

25 Франція 993,25 67,16 640,679 16989,00 24,74 75,26 16018,00 6816,29 3386,65 221,00 28,50 1,78 1,79 118,83 

26 Хорватія 62,31 4,15 56,594 1922,00 71,67 28,33 1740,00 302,83 184,45 18,02 13,12 7,54 0,39 14,06 

27 Чехія 244,42 10,61 78,866 2667,41 76,64 23,36 2300,79 2209,49 883,26 111,64 21,60 9,39 0,75 40,89 

28 Швеція 3878,14 10,07 450,295 28073,00 24,30 75,70 19832,13 4725,82 3936,39 732,13 42,90 2,16 1,73 91,76 

*Примітка: сформовано автором
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− загальний обсяг виробництва товарів та послуг лісового 

господарства у фактичних цінах, млн євро (𝑋7); 

− валова додана вартість за базовими цінами, млн євро (𝑋8);  

− валове зростання обсягу основного капіталу в лісовому господарстві, 

млн євро (𝑋9); 

− чисельність зайнятих у лісовому господарстві, тис. осіб (𝑋10); 

− відносні показники: 1) чисельність працівників, зайнятих у лісовому 

господарстві у розрахунку на 1 га площі лісів, придатних для товарного 

виробництва (𝑋11); 2) показники продуктивності праці (обсяг вирубаних 

дерев, тис. м³/ чисельність зайнятих працівників (𝑋12), (валова додана 

вартість, тис. євро/ чисельність зайнятих працівників (𝑋13)). 

У результаті кореляційного аналізу отримані кореляційні коефіцієнти, 

які характеризують зв’язок результуючого фактору (Y) з відповідними 

окресленими вище показниками (𝑋1 – 𝑋13), табл. 2.13. 

 

Таблиця 2.13 

Матриця парних коефіцієнтів кореляції показників, які характеризують 

втрати лісового покриву в ЄС (R – коефіцієнт кореляції)* 

  𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4 𝑋5 𝑋6 𝑋7 𝑋8 𝑋9 𝑋10 𝑋11 𝑋12 𝑋13 

Y 0,09 0,62 0,89 -0,36 0,36 0,85 0,53 0,80 0,91 0,47 -0,37 0,52 0,71 

𝑋1   0,73 0,41 -0,18 0,18 0,47 0,64 0,51 0,30 0,62 -0,13 0,04 0,26 

𝑋2     0,88 -0,27 0,27 0,90 0,75 0,82 0,71 0,72 -0,34 0,29 0,59 

𝑋3       -0,31 0,31 0,99 0,68 0,88 0,91 0,65 -0,41 0,43 0,70 

𝑋4         -1,00 -0,31 -0,13 -0,29 -0,44 0,03 0,24 -0,38 -0,55 

𝑋5           0,31 0,13 0,29 0,44 -0,03 -0,24 0,38 0,55 

𝑋6             0,74 0,90 0,87 0,65 -0,53 0,43 0,73 

𝑋7               0,92 0,65 0,76 -0,26 0,37 0,65 

𝑋8                 0,86 0,73 -0,38 0,46 0,79 

𝑋9                   0,61 -0,44 0,64 0,66 

𝑋10                     0,12 0,05 0,31 

𝑋11                       -0,34 -0,27 

𝑋12                         0,66 

*Примітка: розраховано автором 
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Користуючись даними таблиці 2.6 «Пояснення до величини 

коефіцієнту кореляції» [258], отримані коефіцієнти кореляції 

слід інтерпретувати наступним чином (табл. 2.14): 

 

Таблиця 2.14 

Інтерпретація кореляційного зв’язку між факторами (𝑋1 – 𝑋13)  

та результативним фактором (Y) 

Кореляційний зв’язок Негативний Позитивний 

Відсутній 𝑋1 – 

Низький – – 

Середній 𝑋4 𝑋5, 𝑋10 

Сильний – 𝑋2, 𝑋3, 𝑋6, 𝑋7, 𝑋8, 𝑋9, 𝑋12, 𝑋13 

*Примітка: розраховано автором 

 

Результати розрахунків дозволяють зробити такі висновки: 

1) обсяги знищення деревного покриву в країнах ЄС не залежать 

від кількості населення (R = 0,09). Даний аспект є надзвичайно важливим 

для збереження лісового покриву, зважаючи на світову тенденцію зростання 

чисельності населення планети (за даними Світового банку, у 2017 році 

цей показник становив 7,53 млрд осіб [365]); 

2) заслуговують на увагу отримані результати щодо зв’язку 

між площею втрат деревного покриву та формою власності на землі 

лісогосподарського призначення: абсолютна величина коефіцієнтів 

є однаковою, проте вони є різними за знаком: R(𝑋4)=-0,36; R(𝑋5)=0,36); 

фактично такі результати свідчать про те, що в країнах-членах ЄС форма 

власності на землю лісогосподарського призначення не впливає 

на скорочення площ деревостану, а головними регулюючими факторами 

в ЄС щодо рубок лісогосподарських землекористувань є: дотримання норм 

законодавства в сфері лісового господарства, ефективне інституційне 

забезпечення, використання сформованих загальноєвропейських 

моніторингових систем захисту, охорони лісів, імплементування необхідних 
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заходів, окреслених міжнародними програмами, щодо захисту довкілля 

від викидів CO2; 

3) щодо соціально-економічної ефективності слід зазначити, 

що обсяги втрат деревного покриву в ЄС не суттєво впливають на зростання 

чисельності зайнятих в сфері лісового господарства (R(𝑋10)=0,47); причиною 

цьому є роботизація лісового виробництва, впровадження технологій, 

що зменшують необхідність застосування людської праці; 

4) висока кореляційна залежність простежується між обсягом 

знищеного деревостану (Y) і такими показниками, як площа країни 

(R(𝑋2)=0,62), площа лісів (R(𝑋3)=0,89). Таким чином математично 

встановлено, що в країнах-членах ЄС з великими територіальними запасами 

лісових масивів, у тому числі площею лісів, придатних для товарного 

виробництва, тис. га (, площа втрат деревостану вища R(X6)=0,85); 

5) високу залежність отримано щодо таких економічних факторів: 

загальний обсяг виробництва товарів та послуг лісового господарства 

у фактичних цінах (R(𝑋7)=0,53); валова додана вартість за базовими цінами 

(R(𝑋8)=0,80); валове збільшення основного капіталу у лісовому господарстві 

(R (𝑋9)=0,91); ці результати свідчать про те, що основна частина втрат 

деревного покриву в країнах-членах ЄС впливає на економічний розвиток 

лісового господарства; 

6) втрати лісового покриву впливають на продуктивність праці 

в лісовому секторі, яка визначена за такими відносними показниками: обсяг 

вирубаних дерев, тис. м³/чисельність зайнятих працівників (R(𝑋12)=0,52), 

валова додана вартість, тис. євро/чисельність зайнятих працівників 

(R(𝑋13)=0,71); причинами цього є врахування економічних індикаторів, 

які безпосередньо залежать від результативного показника. 

Аналіз матриці дозволяє описати наступні факторні ознаки, що мають 

відповідний кореляційний зв’язок з результативним показником (Y). 
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У результаті дослідження запропоновано також інші результативні 

показники, які можуть бути враховані в процесі моніторингу раціонального 

використання та охорони земель лісогосподарського призначення, табл. 2.15. 

 

Таблиця 2.15 

Показники, що характеризують використання лісових ресурсів* 

Результативні показники Факторні показники 

Назва 
Одиниці 

виміру 

Позна-

чення 
Назва 

Одиниці 

виміру 

Позна- 

чення 

1 2 3 4 5 6 

Площа втрат 

деревного 

покриву 

в країнах ЄС 

тис. га Y Площа країни тис. км² X2 

Площа земель лісогосподарського 

призначення 

тис. га X3 

Площа лісів, придатних 

для товарного виробництва  

тис. га X6 

Загальний обсяг виробництва 

товарів та послуг лісового 

господарства у фактичних цінах 

млн 

євро 
𝑋7 

Валова додана вартість за 

базовими цінами 

млн 

євро 
𝑋8 

Валове зростання основного 

капіталу у лісовому господарстві 

млн 

євро 
𝑋9 

Обсяг вирубаних дерев,  

тис. м³/чисельність зайнятих 

працівників 

тис. м³/ 

тис. осіб 
𝑋12 

Валова додана вартість, тис. євро/ 

чисельність зайнятих працівників 

тис. 

євро/ 

тис. осіб 

𝑋13 

Площа лісів 

придатних 

для 

товарного 

виробництва 

в країнах ЄС 

тис. га 𝑋6 Площа втрати деревного покриву  

в країнах ЄС 

тис. га Y 

Загальний обсяг виробництва 

товарів та послуг лісового 

господарства (у фактичних цінах) 

млн 

євро 
𝑋7 

Валова додана вартість  

за базовими цінами 

млн 

євро 
𝑋8 

Валове збільшення основного 

капіталу у лісовому господарстві 

млн 

євро 
𝑋9 

Кількість зайнятих працівників  

у лісовому господарстві 

тис. осіб 𝑋10 

Валова додана вартість,  

тис. євро/кількість зайнятих 

працівників 

тис. 

євро/ 

тис. осіб 

𝑋13 
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Продовження таблиці 2.15 

1 2 3 4 5 6 

Загальний 

обсяг 

виробництва  

товарів та 

послуг 

лісового 

господарства 

у фактичних 

цінах в 

країнах ЄС 

млн 

євро 
𝑋7 Площа втрати деревного покриву  

в країнах ЄС 

тис. га Y 

Валова додана вартість  

за базовими цінами 

млн 

євро 
𝑋8 

Валове збільшення основного 

капіталу у лісовому господарстві 

млн 

євро 
𝑋9 

Чисельність зайнятих працівників 

у лісовому господарстві,  

тис. осіб 𝑋10 

Валова додана вартість,  

тис. євро/чисельність зайнятих 

працівників 

тис. 

євро/ 

тис. осіб 

𝑋13 

Валова 

додана 

вартість за 

базовими 

цінами в 

країнах ЄС 

млн 

євро 
𝑋8 Площа втрати деревного покриву 

в країнах ЄС 

тис. га Y 

*Примітка: розроблено автором  

 

Показник, що характеризує валове накопичення основного капіталу 

(𝑋9) є показником рівня інвестицій у лісовому господарстві. 

Він використовується для оцінки конкурентоспроможності галузі 

щодо її  загальної валової доданої вартості. Зважаючи на те, що розрахунок 

показника можливий лише для 17 країн-членів ЄС (по решті країн дані 

відсутні (Н/Д), що унеможливлює здійснення математичних розрахунків, 

цей фактор не враховувався для подальшого регресійного аналізу. Водночас 

слід додати, що обсяги інвестування лісового господарства та лісозаготівлі 

в 17 країнах-членах ЄС у 2016 році становили 2,75 млрд євро, що становило 

11,6% від валової доданої вартості лісового та лісозаготівельного сектору. 

Найбільші частки валового накопичення основного капіталу у лісовому 

господарстві, порівняно з доданою вартістю, зафіксовані на Кіпрі (29,5%), 

у Великій Британії (20,5%), Швеції (19,4%) та Словаччині (19,3%) [289].  

За результатами кореляційного аналізу розроблені регресійні моделі, 

в  яких окремі факторні показники (𝑋9), не враховувалися в подальшому 

регресійному аналізі через відсутність даних для всіх країн ЄС, табл. 2.16.  



 

 

1
5
9
 

Таблиця 2.16 

Результативні показники, які характеризують використання земель лісогосподарського призначення в країнах ЄС* 

Моделюючий показник Рівняння регресії Критерій 

Дарбіна-

Уотсона (DW) 

Коефіцієнт 

детермінації 

F-

критерій 

Фішера 

Площа втрат деревного покриву  

в країнах ЄС (𝑌 → 𝑋 у подальших 

регресіях) 

𝑌 = 20,023 − 2,247 × 𝑋2 + 0,159 × 𝑋3

− 0,086 × 𝑋6 − 0,232 × 𝑋7

+ 0,770 × 𝑋8 + 120,584 × 𝑋12

− 0,583 × 𝑋13 

1,711 0,949 50,55 

Площа лісів придатних для товарного 

виробництва в країнах ЄС (𝑋6 → для 

рівняння приймемо позначення 𝑌6) 

𝑌6 = 775,179 + 0,318 × 𝑋 − 1,722 × 𝑋7

+ 7,085 × 𝑋8 + 35,409 × 𝑋10

− 4,322 × 𝑋13 

1,751 0,883 31,92 

Загальний обсяг виробництва товарів та 

послуг лісового господарства у 

фактичних цінах у країнах ЄС (𝑋7 →для 

рівняння приймемо позначення 𝑌7) 

𝑌7 = 346,572 − 1,303 × 𝑋 + 2,669 × 𝑋8

− 0,734 × 𝑋10 − 6,616 × 𝑋13 
1,651 0,961 136,958 

Валова додана вартість (у фактичних 

цінах) у лісовому секторі економіки 

країн ЄС (𝑋8 →для рівняння приймемо 

позначення 𝑌8) 

𝑌8 = 366,373 + 1,055 × 𝑋 1,896 0,632 43,023 

*Примітка: розраховано автором, розрахунки наведено в додатку А 
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Для розроблення відповідних лінійних економетричних рівнянь 

слід враховувати, що у економіці величина результативного показника 

визначається впливом низки факторів, кожний із яких певним чином впливає 

на результативний показник. Через це, у процесі дослідження спільного 

впливу низки незалежних показників – факторів Xj на досліджуваний 

результативний показник 𝑌, розраховані моделі множинної кореляції [78]. 

Водночас, у моделях множинної кореляції залежну змінну 𝑌 розглядають 

як функцію декількох незалежних змінних X𝑗 (формула 2.4) [146]: 

 

𝑦 = 𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑗 , … , 𝑥𝑚) + 𝑢,                                      (2.4) 

 

У випадку лінійного зв’язку кожного фактору з залежним показником, 

застосовується лінійне рівняння множинної кореляції, яке для m факторів має 

наступний вигляд (формула 2.5): 

 

𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑗𝑥𝑗 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑥𝑚 = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑗𝑥𝑗
𝑚
𝑗=1 + 𝑢,      (2.5) 

 

Коефіцієнти рівняння множинної регресії у натуральному масштабі 

визначені за допомогою методу найменших квадратів шляхом вирішення 

системи нормальних рівнянь (формула 2.6) [78]: 

 

𝑛𝑎0 + 𝑎1 ∑ 𝑥1𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑎2 ∑ 𝑥2𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑎3 ∑ 𝑥3𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ⋯ + 𝑎𝑗 ∑ 𝑥𝑗𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ⋯ + 𝑎𝑚 ∑ 𝑥𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑎0 ∑ 𝑥1𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑎1 ∑ 𝑥1𝑖
2

𝑛

𝑖=1

+ 𝑎2 ∑ 𝑥2𝑖
𝑥1𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑎3 ∑ 𝑥3𝑖
𝑥1𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ⋯ + 𝑎𝑗 ∑ 𝑥𝑗𝑖
𝑥1𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ⋯ + 𝑎𝑚 ∑ 𝑥𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑥1𝑖
= ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑥1𝑖
 

𝑎0 ∑ 𝑥2𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑎1 ∑ 𝑥1𝑖
𝑥2𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑎2 ∑ 𝑥2𝑖
2

𝑛

𝑖=1

+ 𝑎3 ∑ 𝑥3𝑖
𝑥2𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ⋯ + 𝑎𝑗 ∑ 𝑥𝑗𝑖
𝑥2𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ⋯ + 𝑎𝑚 ∑ 𝑥𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑥2𝑖
= ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑥2𝑖
 

𝑎0 ∑ 𝑥3𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑎1 ∑ 𝑥1𝑖
𝑥3𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑎2 ∑ 𝑥2𝑖
𝑥3𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑎3 ∑ 𝑥3𝑖
2

𝑛

𝑖=1

+ ⋯ + 𝑎𝑗 ∑ 𝑥𝑗𝑖
𝑥3𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ⋯ + 𝑎𝑚 ∑ 𝑥𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑥3𝑖
= ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑥3𝑖
 

……………………………………………………………………………………………………     …….          (2.6) 

𝑎0 ∑ 𝑥𝑗𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑎1 ∑ 𝑥1𝑖
𝑥𝑗𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑎2 ∑ 𝑥2𝑖
𝑥𝑗𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑎3 ∑ 𝑥3𝑖
𝑥𝑗𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ⋯ + 𝑎𝑗 ∑ 𝑥𝑗𝑖
2

𝑛

𝑖=1

+ ⋯ + 𝑎𝑚 ∑ 𝑥𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑗𝑖
= ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑗𝑖
 

………………………………………………………………………………………………………………. 

𝑎0 ∑ 𝑥𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑎1 ∑ 𝑥1𝑖
𝑥𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑎2 ∑ 𝑥2𝑖
𝑥𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑎3 ∑ 𝑥3𝑖
𝑥𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ⋯ + 𝑎𝑗 ∑ 𝑥𝑗𝑖
𝑥𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ⋯ + 𝑎𝑚 ∑ 𝑥𝑚𝑖
2

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑚𝑖
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Щільність зв’язку в множинній кореляції характеризує сукупний 

коефіцієнт кореляції R, який розраховується через залишкову 𝜎𝑢 та загальну 

дисперсію 𝜎𝑦 за формулою 2.7 [78]: 

 

𝑅 = √1 −
𝜎𝑢

2

𝜎𝑦
2
,                                              (2.4) 

Надійність R (адекватність моделі) визначається за F-критерієм 

Фішера, величина якого повинна бути не меншою за табличне значення (2.5) 

[78]. Усі критерії F, розраховані в процесі дослідження (табл. 2.15) 

перевищують табличне значення, що є свідченням адекватності рівнянь. 

 

𝐹𝑝 =
𝑅2(𝑛−𝑚−1)

(1−𝑅2)𝑚
,                                              (2.5) 

 

Величина 𝑅2 (див. табл. 2.16), що має назву коефіцієнту детермінації 

та демонструє, яка частина дисперсії пояснюється за рахунок варіації лінійної 

комбінації аргументів за відповідних значень коефіцієнтів регресії 𝑎𝑗 [78]. 

Також розрахований критерій Дарбіна-Уотсона (DW), 

який застосовується для виявлення автокореляції залишків першого порядку 

регресійної моделі [250] (2.6): 

 

𝐷𝑊 =
∑ (𝜖𝑡−𝜖𝑡−1)2𝑛

𝑡=2

∑ 𝜖𝑡
2𝑛

𝑡=2
,                                            (2.6) 

 

Відповідно до отриманих результатів DW у порівнянні з табличними 

значеннями можна стверджувати, що в усіх розроблених моделях 

автокореляція практично відсутня. 

Розроблені моделі надають можливість змоделювати (оцінити) 

ймовірну величину втрат деревного покриву в країнах ЄС, визначити 

загальний обсяг виробництва товарів та послуг лісового господарства 

у фактичних цінах, додану вартість (у фактичних цінах) у лісовому секторі 



162 

 

економіки країн-членів ЄС. Крім того, аналогічні регресійні рівняння 

дозволяють змоделювати політику управління з метою раціонального, 

еколого-економічного використання земель лісогосподарського призначення 

в країнах-членах ЄС, ураховуючи зміни факторів, які впливають 

на результативний показник. Методологія розроблених моделей може бути 

застосована і для України, що є доволі актуальним, зважаючи на обраний 

євроінтеграційний шлях розвитку. 

 

 

2.3 Перспективні напрями адаптації (впровадження) позитивного 

європейського досвіду в систему управління землями 

лісогосподарського призначення в Україні 

 

Одним із головних факторів ефективного управління землями 

лісогосподарського призначення в ЄС є інституційне забезпечення 

лісогосподарських підприємств. Європейська державна лісова асоціація 

(EUSTAFOR) представляє державні лісові компанії, підприємства 

та  установи, які мають важливе значення для сталого ведення лісового 

господарства та виробництва деревини. Наразі Асоціація налічує 34 члена 

в 24 країнах Європи [359], рис. 2.14. 

У сусідній до України країні ЄС – Польщі функціонує Національний 

лісовий холдинг «Державні ліси» – організація, що охороняє, утилізує 

та створює лісові угіддя Польщі вже більше 90 років, яка є дійсним членом 

EUSTAFOR. Ця структура управляє від імені Державного казначейства 

Польщі лісами загальною площею більше 7,2 млн га, які перебувають 

у державній власності. Персонал досвідчених, професійних лісівників 

гарантує, що наступні покоління поляків зможуть скористатися всіма 

перевагами, які надають ліси, не меншою мірою, ніж сьогодні. Основне 

завдання організації полягає у проведенні сталого лісогосподарювання, 

яке дозволяє задовольняти соціальні потреби без шкоди для лісів [359].  
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Рис. 2.14. Картосхема місцезнаходження інституцій-членів Європейської 

державної лісової асоціації (EUSTAFOR)* 

*Примітка: складено автором за [359] 

 

З моменту свого створення робота організації засновується на двох 

засадничих принципах: трьохрівнева структура управління 

та  самофінансування. В основі структури управління державних лісів лежать 

430 лісових районів, на наступному рівні знаходяться 17 регіональних 

дирекцій державних лісів, загальне керівництво організацією здійснює 

Генеральний директор Державних лісів та Генеральний директорат – офіс 

Генерального директора. Державні ліси підпорядковуються Міністрові 

навколишнього середовища, який і призначає Генерального директора [359]. 

Варто зазначити, що управління лісогосподарським 

землекористуванням, переробка деревини та виготовлення деревної 

продукції забезпечує робочі місця значній кількості людей, тим самим вони 

відіграють важливу роль у економічному розвитку (табл. 2.17, табл. 2.18), 

зайнятості та процвітанні сільських громад ЄС. Підтвердженням цьому є те, 

що річний приріст у державних лісових господарствах становить 200 млн м³ 



164 

 

деревини, а загальна кількість працівників EUSTAFOR – близько 100 тисяч 

осіб [359].  

До основних показників, які характеризують ефективність 

управлінських рішень щодо використання земель лісогосподарського 

призначення, варто віднести: площу лісів, придатних для товарного 

виробництва; чистий річний приріст деревини; загальний обсяг виробництва 

за базовими цінами; валову додану вартість за базовими цінами; запас 

деревини, табл. 2.17. 

Таблиця 2.17 

Економічні показники раціонального використання земель 

лісогосподарського призначення в ЄС* 

№ 
Назва країни 

ЄС 

Площа 

лісів, тис. 

га 

Площа лісів 

придатних для 

товарного 

виробництва, 

тис. га 

Чистий 

річний 

приріст 

деревини, 

тис. м³ 

Загальний 

обсяг 

виробництва 

за базовими 

цінами, млн 

євро 

Валова 

додана 

вартість за 

базовими 

цінами, 

млн євро 

Запас 

деревини, 

тис. м³  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Австрія 3869,00 3339,00 25136,00 2387,61 1149,98 1121000,00 

2 Бельгія 683,40 670,28 4609,74 411,10 93,30 170060,00 

3 Болгарія 3823,00 2213,00 14361,00 740,65 256,31 492000,00 

4 
Велика 

Британія 
3144,00 3144,00 23113,00 1477,49 582,15 652000,00 

5 Греція 3903,00 3594,66 4511,11 93,58 72,56 170385,00 

6 Данія 612,23 572,23 6263,36 622,36 310,24 115701,00 

7 Естонія 2231,95 1993,75 11514,00 667,50 229,90 425500,00 

8 Ірландія 754,02 632,01 6677,58 418,00 8,00 104000,00 

9 Іспанія 18417,87 14711,12 35479,03 1344,00 1092,00 943981,00 

10 Італія 9297,00 8216,47 32543,00 1490,70 1230,80 1285958,00 

11 Кіпр 172,70 41,12 46,87 3,41 2,55 3556,00 

12 Латвія 3356,00 3151,00 19680,00 938,90 359,60 616100,00 

13 Литва 2180,00 1924,00 11030,00 1608,69 696,14 418000,00 

14 Люксембург 86,75 86,10 650,00 30,53 26,79 25756,00 

16 Нідерланди 376,00 301,00 2738,00 254,00 111,00 64700,00 

17 Німеччина 11419,00 10888,00 118589,60 8853,90 3344,38 3492665,00 

18 Польща 9435,00 8234,00 62300,00 5240,51 2274,42 2190000,00 

19 Португалія 3182,10 2088,16 19086,77 1241,09 893,22 154000,00 

20 Румунія 6861,00 4627,00 29259,98 1929,76 641,37 1293368,00 

21 Словаччина 1940,00 1785,00 13465,00 786,29 319,29 439600,00 

22 Словенія 1248,00 1139,00 9165,00 402,13 219,38 393900,00 

23 Угорщина 2069,13 1778,77 9774,75 488,21 213,76 330680,00 

24 Фінляндія 22218,00 19465,00 93379,17 4616,00 3318,00 2099415,00 

25 Франція 16989,00 16018,00 82871,00 6816,29 3386,65 2697000,00 

26 Хорватія 1922,00 1740,00 8144,00 302,83 184,45 388770,00 

27 Чехія 2667,41 2300,79 20462,97 2209,49 883,26 670898,00 

28 Швеція 28073,00 19832,13 79346,85 4725,82 3936,39 2389692,00 

*Примітка: сформовано автором за даними [288, 289]  
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Крім того, результати кореляційного аналізу підтверджують високу 

взаємозалежність між показниками, які характеризують раціональне 

використання земель лісогосподарського призначення в ЄС, табл. 2.18. 

 

Таблиця 2.18 

Матриця багатофакторного кореляційного аналізу економічних показників 

раціонального використання земель лісогосподарського призначення в ЄС* 

  Площа 

лісів, 

тис. га 

Площа лісів 

придатних 

для 

товарного 

виробництва, 

тис. га 

Чистий річний 

приріст 

деревини 

(ділова 

деревина),  

тис. м³ 

Загальний 

обсяг 

виробництва 

за базовими 

цінами, млн 

євро 

Валова 

додана 

вартість за 

базовими 

цінами, 

млн євро 

Запас 

деревини,  

тис. м³ 

Площа лісів, 

тис. га 
1,000 - - - - - 

Площа лісів, 

придатних для 

товарного 

виробництва, 

тис. га 

0,988 1,000 - - - - 

Чистий річний 

приріст 

деревини 

(ділова 

деревина),  

тис. м³ 

0,817 0,861 1,000 - - - 

Загальний 

обсяг 

виробництва 

за базовими 

цінами,  

млн євро 

0,684 0,737 0,959 1,000 - - 

Валова додана 

вартість за 

базовими 

цінами,  

млн євро 

0,881 0,904 0,959 0,922 1,000 - 

Запас 

деревини,  

тис. м³ 

0,776 0,817 0,972 0,967 0,935 1,000 

*Примітка: розраховано автором 

 

На наш погляд, позитивний європейський досвід в системі управління 

землями лісогосподарського призначення визначається у створенні та 

збереженні робочих місць, що першочергово впливає на життєзабезпечення 
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сільської місцевості. В цілому по ЄС чисельність зайнятих осіб з 2005 року 

(448,1 тис. осіб) по 2015 рік (488,5 тис. осіб) збільшилась на 40,4 тис. осіб, 

(9,02%), табл. 2.19 [288, 289]. 

 

Таблиця 2.19 

Кількість зайнятих працівників у лісовому господарстві  

та продуктивність їх праці* 

№ 
Назва 

країни ЄС 

Чисельність 

зайнятих 

працівників 

у лісовому 

господарстві, 

тис. осіб  

Площа 

лісу на 

одну 

особу 

населення, 

га 

Площа лісів 

придатних для 

товарного 

виробництва, у 

розахунку на 

одного 

працівника, га 

Продуктивність одного працівника в 

лісовому господарстві  

обсяг 

виробництва/ 

чисельність 

зайнятих, млн 

євро/ос. 

чистий річний 

приріст деревини/ 

чисельність 

зайнятих у лісовому 

господарстві, м³/ос. 

1 2 2 3 4 5 6 

1 Австрія 17,11 0,44 195,15 139,54 1469,08 

2 Бельгія 2,40 0,06 279,28 171,29 1920,72 

3 Болгарія 13,99 0,54 158,18 52,94 1026,52 

4 
Велика 

Британія 
17,00 0,05 184,94 86,91 1359,59 

5 Греція 5,60 0,35 641,90 16,71 805,56 

6 Данія 6,00 0,11 95,37 103,73 1043,89 

7 Естонія 7,10 1,70 280,81 94,01 1621,69 

8 Ірландія 1,96 0,16 322,45 213,27 3406,93 

9 Іспанія 21,90 0,40 671,74 61,37 1620,05 

10 Італія 39,60 0,15 207,49 37,64 821,79 

11 Кіпр 0,11 0,15 373,82 31,00 426,09 

12 Латвія 18,80 1,72 167,61 49,94 1046,81 

13 Литва 13,75 0,77 139,93 117,00 802,18 

14 Люксембург 0,56 146,87 153,75 54,52 1160,71 

15 Нідерланди 2,00 0,02 150,50 127,00 1369,00 

16 Німеччина 50,21 0,14 216,85 176,34 2361,87 

17 Польща 48,70 0,25 169,08 107,61 1279,26 

18 Португалія 12,96 0,31 161,12 95,76 1472,74 

19 Румунія 46,69 0,35 99,10 41,33 626,69 

20 Словаччина 7,76 0,36 230,03 101,33 1735,18 

21 Словенія 6,05 0,60 188,26 66,47 1514,88 

22 Угорщина 19,66 0,21 90,48 24,83 497,19 

23 Фінляндія 22,50 4,03 865,11 205,16 4150,19 

24 Франція 28,50 0,25 562,04 239,17 2907,75 

25 Хорватія 13,12 0,46 132,62 23,08 620,73 

26 Чехія 21,60 0,25 106,52 102,29 947,36 

27 Швеція 42,90 2,79 462,29 110,16 1849,58 

*Примітка: розраховано автором за даними [288, 289]; Мальта не враховувалась через 

відсутність інформації 

 

Найбільша чисельність зайнятих осіб у сфері лісового господарства 

серед країн-членів ЄС має місце в Німеччині (50,21 тис. осіб), Польщі 
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(48,70 тис. осіб), Румунії (46,69 тис. осіб), Швеції (42,90 тис. осіб), Італії 

(39,60 тис. осіб), Франції (28,50 тис. осіб), рис. 2.15. 

 

Рис. 2.15. Лійкова діаграма чисельності працівників, зайнятих у лісовому 

господарстві ЄС, тис. осіб 

 

Окремі відмінності у варіації площі лісів, придатних для товарного 

виробництва (у розрахунку на одного працівника), рис. 2.16, між державами-

членами ЄС можуть, на наш погляд, частково пояснюватися такими 



168 

 

факторами, як: щільність вирощування деревного запасу, головна порода 

деревостану, кліматичні умови лісового господарства та лісозаготівлі. 

 

 

Рис. 2.16. Площа лісів, придатних для товарного виробництва 

у розрахунку на одного працівника, га 

 

Аналіз використання земель лісогосподарського призначення, ведення 

лісового господарства в країнах-членах ЄС демонструє, що фінансово-

економічна складова лісокористування ґрунтується на обсязі продукції 

отриманої від лісового виробництва, зокрема: загальному обсязі деревини 

у необробленому виді (колоди, «кругляк»); чистому прирості деревостану 

в межах лісового господарства; доході від недеревних ресурсів, рис. 2.17. 

Відповідно до статистичних даних, найбільший вихід деревини 

необробленому виді (колоди, «кругляк») зосереджений у таких країнах, 

як Німеччина, Швеція та Франція (відповідно 4287 млн євро, 2958 млн євро 

та 2847 млн євро). Чистий приріст деревостану в межах лісового 

господарства також є найвищим у Німеччині (3302 млн євро), Франції 

(2425 мл  євро) та Польщі (2134 млн євро) [289]. З іншого боку, обсяг 

виробництва недеревної продукції коливається від 261 млн євро в Португалії 

(світовий лідер з виробництва коркових пробок), 193 млн євро в Чехії, 
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178 млн євро в Польщі до 0,8 млн євро в Болгарії. Категорія «Інше», 

яка включає послуги, нелісогосподарську діяльність та іншу продукцію, 

демонструє найвищий обсяг виробництва у Фінляндії (1640 млн євро), за нею 

слідують Франція (1312 млн євро), Італія (1215 млн євро) та Німеччина 

(936 млн євро) [289]. 

 

 

Рис. 2.17. Загальний обсяг лісової продукції (за типами) в ЄС, млн євро* 

*Примітка: побудовано автором за даними [289] 

 

На рис. 2.18 наведено продуктивність праці в лісовому господарстві та 

лісозаготівельній галузі (загальний обсяг виробництва за базовими цінами у 

розрахунку на одного зайнятого працівника). Так, найвища продуктивність 

праці має місце в лісогосподарській галузі Франції (239,17 млн євро/ос.), 

Ірландії (213,27 млн євро/ос.), Фінляндії (205,16 млн євро/ос.), Німеччині 

(176,34 млн євро/ос.), Бельгії (171,29 млн євро/ос.). Найнижчим цей показник 

є в Греції (16,71 млн євро/ос.), Хорватії (23,08 млн євро/ос.), Угорщині 

(24,0 млн євро/ос.), Кіпрі (31,00 млн євро/ос.), Італії (37,64 млн євро/ос.), 

Румунії (41,33 млн євро/ос.), Латвії (49,94 млн євро/ос.).   
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Рис. 2.18. Загальний обсяг виробництва за базовими цінами на одного 

зайнятого в лісовому господарстві, млн євро 

*Примітка: побудовано автором за даними [289] 

 

Щодо іншого показника, який також характеризує продуктивність 

праці в лісовому господарстві (чистий річний приріст деревини на одного 

зайнятого в лісовому господарстві), позиції країн-лідерів практично 

не змінились, найнижчі значення за показником демонструє Кіпр (426,09 м³ 

на одного працівника), Угорщина (497,19 м³), Хорватія (620,73 м³), Румунія 

(626,69 м³), Литва (802,18 м³), рис. 2.19. 

Одним із актуальних рішень для впровадження в Україні у сфері 

управління землями лісогосподарського призначення є децентралізація 

управління природними ресурсами як засіб ефективного розвитку місцевих 

громад. Місцева громада здатна забезпечити унікальну можливість боротьби 

з бідністю, сприяючи кращому управлінню навколишнім середовищем 

і лісовими ресурсами, оскільки органи місцевого самоврядування, здатні 

оперативно реагувати на проблеми, які виникають, знаходити шляхи 

їх вирішення для задоволення місцевих потреб. Досвід ЄС демонструє 

успішність децентралізації у вигляді зростання регіональної частки доходів 

від лісів і посилення стійкості лісових екосистем [309].  
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Рис. 2.19. Чистий річний приріст деревини на одного зайнятого в лісовому 

господарстві в лісовому господарстві, м³* 

*Примітка: побудовано автором за даними [289] 

 

Ще одним актуальним для України рішень у сфері управління землями 

лісогосподарського призначення є інститут приватної власності на ліси, 

що успішно функціонує в ЄС. Окремі аспекти функціонування цього 

інституту детально розглянуто о попередніх пунктах дослідження. Передача 

прав власності на лісові землі у країнах Центральної та Східної Європи 

відбулася шляхом реституції та приватизації. Ці два механізми 

застосовувались за рішеннями урядів залежно від конкретних змін 

у власності, що мали місце до 1990 року. Наприклад, у Польщі частка лісових 

земель завжди перебувала у приватній власності і сучасні зміни форм 

власності переважно зумовлені придбанням сільськогосподарських земель 
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міським населенням для лісорозведення. Подібна ситуація мала місце 

в окремих частинах колишньої Югославії, де певна частка лісу перебувала 

у приватній власності. Однак, у переважній частині країни лісові землі були 

відновлені колишніми власниками, тоді як в іншій державні лісові землі були 

приватизовані [297]. Впродовж останніх 15 років про реституцію та/або 

приватизацію лісових земель повідомили Болгарія, Чехія, Німеччина, 

Угорщина, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія. Так, наприклад, 

у Болгарії та Румунії відбулося значне зростання приватної лісової площі. 

Процес приватизації у більшості країн ЄС наближається до завершення, 

але в  Литві, Румунії, Словаччині він триватиме впродовж значного періоду 

часу [297]. 

В процесі дослідження із застосуванням багатофакторного 

кореляційного аналізу встановлено вплив форми власності на такі показники 

ефективного використання лісогосподарських землекористувань: 

− економічні (площа лісів, придатних для товарного виробництва, 

у розрахунку на одного працівника; обсяг виробництва лісового господарства 

за базовими цінами, у розрахунку на одного зайнятого; чистий річний 

приріст деревини у розрахунку на одного працівника господарства); 

− соціальні (чисельність працівників лісового господарства); 

− екологічні (площа лісу у розрахунку а одну особу населення). 

Визначено щільність кореляційних зв’язків між окресленими 

факторами (показниками) та приватною й державною формами власності 

на землі лісогосподарського призначення, табл. 2.20. 

Результати кореляції дозволяють зробити наступні висновки: 

− форма приватної власності на землі лісогосподарського 

призначення не корелює з жодним визначеним показником, зокрема: 

чисельність зайнятих працівників у лісовому господарстві (R = - 0,034);  
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Таблиця 2.20 

Кореляційний аналіз впливу типу власності на економічну ефективність в лісовому господарстві ЄС  
Приватна власність на землі лісогосподарського призначення в ЄС 

Показники 

Форма 

власності, 

% 

Чисельність 

працівників 

лісового 

господарства,   

тис. осіб  

Площа лісу  

в розрахунку 

на одну особу 

населення, га 

Площа лісів,  

придатних для 

товарного 

виробництва  

у розрахунку на 

одного працівника, га 

Обсяг виробництва у 

лісовому 

господарстві за 

базовими цінами  

(у розрахунку на 

одного працівника), 

млн євро 

Чистий річний 

приріст 

деревини  

у розрахунку  

на одного 

працівника, м³ 

Приватна власність на землі лісогосподарського призначення в ЄС 

Форма власності, % 1,000  - - - - - 

Чисельність працівників лісового господарства,  тис. 

осіб 
-0,034 1,000  - - - - 

Площа лісу в розрахунку на одну особу населення, га 0,013 -0,222 1,000  - - - 

Площа лісів,  придатних для товарного виробництва у 

розрахунку на одного працівника, га 
0,214 0,028 -0,099 1,000  - - 

Обсяг виробництва у лісовому господарстві за 

базовими цінами (у розрахунку на одного працівника), 

млн євро 

0,340 0,088 -0,136 0,320 1,000  - 

Чистий річний приріст деревини у розрахунку на 

одного працівника, м³ 
0,396 0,065 -0,057 0,597 0,856 1,000 

Державна власність на землі лісогосподарського призначення в ЄС 

Форма власності, % 1,000  - - - - - 

Чисельність працівників лісового господарства,  тис. 

осіб 
0,034 1,000 - - - - 

Площа лісу в розрахунку на одну особу населення, га -0,013 -0,222 1,000 - - - 

Площа лісів,  придатних для товарного виробництва у 

розрахунку на одного працівника, га 
-0,214 0,028 -0,099 1,000 - - 

Обсяг виробництва у лісовому господарстві за 

базовими цінами (у розрахунку на одного працівника), 

млн євро 

-0,340 0,088 -0,136 0,320 1,000 -  

Чистий річний приріст деревини у розрахунку на 

одного працівника, м³ 
-0,396 0,065 -0,057 0,597 0,856 1,000 

* Примітка: розраховано автором 
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площа лісу в розрахунку на одну особу населення (R = 0,013); площа лісів 

придатних для товарного виробництва на одного працівника (R = 0,214); 

обсяг виробництва в лісовому господарстві за базовими цінами на одного 

зайнятого (R = 0,340); чистий річний приріст деревини на одного зайнятого 

(R = 0,396); 

− для державної власності на землі лісогосподарського 

призначення також відсутні кореляційні зв’язки з зазначеними показниками, 

зокрема: чисельністю працівників, зайнятих у лісовому господарстві 

(R = 0,034); площею лісу в розрахунку на одну особу населення (R = - 0,013); 

площею лісів, придатних для товарного виробництва, у розрахунку на одного 

працівника (R = - 0,214); обсягом виробництва в лісовому господарстві 

за базовими цінами, у розрахунку на одного працівника (R = - 0,340); чистим 

річним приростом деревини у розрахунку на одного працівника (R = - 0,396). 

Отримані результати дають підстави стверджувати, що форма 

власності на землі лісогосподарського призначення не впливає на еколого-

економічні результати їхнього використання. 

Ще одним, не менш важливим питанням, є адаптація лісового 

законодавства України до норм ЄС. Як зазначає В. Сторожук,  «…положення 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС разом з планом Кабінету Міністрів 

України щодо їх імплементації зобов’язують державні органи підготувати 

в лісовому секторі адаптований до вимог законодавства ЄС нормативний 

базис для досягнення цілей гармонізації лісового законодавства стосовно: 

ринку лісопродукції (оновлення стандартів); лісової статистики 

(обліку лісів); охорони та захисту лісів» [203]. 

Одним із засадничих документів, що забезпечує ефективність  

використання земель лісогосподарського призначення є чинна «Стратегія 

лісового господарства ЄС на 2014-2020 роки», розроблена для забезпечення 

узгодженої лісової політики ЄС і національної політики лісового 

господарства окремих країн ЄС [266]. Ця Стратегія спрямована 
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на впровадження концепції сталого управління лісами, яка сприяє 

забезпеченню збалансованості між різними функціями лісових земель 

та ефективному використанню природних (зокрема, лісових) ресурсів. 

Ця концепція визначає роль лісів у виконанні низки пріоритетів розвитку ЄС, 

зокрема [266]: 

− політики ЄС щодо розвитку сільських місцевостей; 

− екологічного та кліматичного розвитку (особливо біорізноманіття 

та пом’якшення клімату); 

− надання екосистемних послуг (таких, як чиста вода і повітря, 

або контроль за ерозією ґрунту); 

− забезпечення еколого-економічного розвитку, створення робочих 

місць у сільській місцевості. 

Лісова стратегія ЄС зосереджена на восьми пріоритетних сферах 

розвитку [266]: 

− підтримка сільських та міських громад; 

− сприяння конкурентоспроможності та стійкості 

лісогосподарського виробництва ЄС, біоенергетики та зеленої економіки; 

− захист лісів та забезпечення сталого управління лісовим 

господарством для протидії зміни клімату; 

− покращення екосистемних послуг; 

− підвищення освітньо-наукового рівня суспільства, обізнаності 

щодо земель лісогосподарського призначення і сучасних ризиків 

їх використання; 

− розвиток нових та інноваційних лісогосподарських продуктів. 

Виконання цієї Стратегії ЄС базується на дотриманні чітко визначеного 

плану дій щодо її реалізації. Водночас, відсутність детальної стратегії 

розвитку лісового сектору (і зокрема державного лісового господарства) 

в Україні, поряд із помилковою відмовою від продовження державної 
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цільової програми «Ліси України», є причинами зниження ефективності 

управління державним лісовим сектором [203]. 

На прикладі країн-членів ЄС здійснено аналіз впливу земель 

лісогосподарського призначення на смертність людей. За даними Eurostat 

сформована таблиця даних смертності населення в країнах-членах ЄС 

за період 2008 – 2017 рр. (табл. 2.21) та проведений кореляційний аналіз 

щільності зв’язку між обсягом знищеного деревного покриву в межах країн-

членів ЄС (визначений за даними Global Forest Watch [302]) та рівнем 

смертності в цих країнах, табл. 2.22.  

Зрозуміло що на рівень смертності населення безпосередньо впливає 

стан медичного обслуговування, рівень професійної компетентності 

та кваліфікації медичних працівників, рівень забезпечення медичних закладів 

спеціальними діагностичними приладами, наявність діагностичних центрів 

з метою попередження та виявлення небезпечних хвороб у пацієнтів, 

наявність дієвих фармацевтичних препаратів та інші фактори.  

За результатами розрахунків у цілому по ЄС залежність між площею 

зниженого деревного покриву та смертністю існує (R = 0,541), що дає 

підстави стверджувати, що лісові насадження, які приймають безпосередню 

участь у формуванні еколого-безпечного середовища для життєдіяльності 

людей, опосередковано впливають на смертність людського населення 

в країнах-членах Європейського Союзу. 

Найщільніший кореляційний зв’язок між рівнем смертності 

та зниженням деревного покриву був встановлений в таких країнах ЄС, як: 

Португалія (R = 0,7189); Іспанія (R = 0,6773); Франція (R = 0,6696); Італія 

(R = 0,5894); Ірландія (R = 0,5881); Фінляндія (R = 0,5817); Швеція 

(R = 0,5318); Данія (R = 0,5296). В окремих країнах, де коефіцієнт кореляції 

є високим, основною причиною смертності людей від зниження деревного 

покриву, на нашу думку, можуть бути лісові пожежі. 
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Таблиця 2.21 

Динаміка смертності населення в країнах ЄС* 

№ Назва країни ЄС 

Смертність, чол. 

(по роках) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Австрія 75083 77381 77199 76479 79436 79526 78252 83073 80669 83270 

2 Бельгія Н/Д 103854 105152 104292 109076 109334 104755 110541 108097 109666 

3 Болгарія 110523 108068 110165 108258 109281 104345 108952 110117 107580 109791 

4 Велика Британія Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 574945 568840 601272 595655 605748 

5 Греція 107979 108316 109084 111099 116668 111794 113740 121183 118788 124501 

6 Данія 54591 54872 54368 52516 52325 52470 51340 52555 52824 53261 

7 Естонія 16675 16081 15790 15244 15450 15244 15484 15243 15392 15543 

8 Ірландія Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 29504 29252 30127 30540 30317 

9 Іспанія 384198 383209 380234 386017 401122 388600 393734 420408 408231 422037 

10 Італія 578192 585182 581307 593427 612883 600744 598364 647571 615261 649061 

11 Кіпр Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 5141 5424 5859 5471 5996 

12 Латвія 31006 29897 30040 28540 29025 28691 28466 28478 28580 28757 

13 Литва 43832 42032 42120 41037 Н/Д 41511 40252 41776 41106 40142 

14 Люксембург 3595 3655 3760 3819 3876 3822 3841 3983 3967 4263 

15 Мальта 3243 3221 3010 3267 3418 3236 3270 3442 3342 3571 

16 Нідерланди 135136 134235 136058 135741 140813 141245 139223 147134 148997 150214 

17 Німеччина 844439 854544 858768 852328 869582 893825 868356 925200 910902 932272 

18 Польща Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 387312 376467 394921 388009 402852 

19 Португалія 104280 104434 105953 102845 107612 106554 104843 108539 110573 109758 

20 Румунія 253202 257213 259723 251439 255539 247475 254965 262442 257215 261402 

21 Словаччина 53164 52913 53445 51903 52437 52089 51346 53826 52351 53914 

22 Словенія 18308 18750 18609 18699 19257 19334 18886 19834 19689 20509 

23 Угорщина 130027 130414 130456 128795 129440 126677 126294 131575 127098 131877 

24 Фінляндія 49094 49883 50887 50585 51707 51472 52186 52492 53923 53722 

25 Франція Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 569365 559435 593807 594005 606410 

26 Хорватія 52151 52414 52096 51019 51710 50386 50839 54205 51542 53477 

27 Чехія 104948 107421 106844 106848 108189 109160 105665 111173 107750 111443 

28 Швеція 91449 90080 90487 89938 91938 90402 88976 90907 90982 91972 

1000000 Разом по ЄС (28 країн) Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 4994203 4941447 5221683 5128539 5265746 

*Примітка: сформовано автором за даними [284] 
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Заслуговують на увагу результати, отримані в процесі аналізу впливу 

знищеного деревного покриву на врожайність зернових 

сільськогосподарських культур.  

 

Таблиця 2.22 

Коефіцієнти кореляції між обсягом знищеного деревного покриву та 

показником смертності в країнах-членах ЄС * 

№ Назва країни ЄС Коефіцієнти кореляції  

1 Австрія -0,4919 

2 Бельгія -0,4352 

3 Болгарія 0,372 

4 Велика Британія -0,8528 

5 Греція -0,2799 

6 Данія 0,5296 

7 Естонія -0,3378 

8 Ірландія 0,5881 

9 Іспанія 0,6773 

10 Італія 0,5894 

11 Кіпр 0,3126 

12 Латвія -0,1089 

13 Литва -0,464 

14 Люксембург -0,3769 

15 Мальта -0,0807 

16 Нідерланди -0,2595 

17 Німеччина -0,5173 

18 Польща 0,4243 

19 Португалія 0,7189 

20 Румунія 0,0232 

21 Словаччина -0,1211 

22 Словенія 0,3704 

23 Угорщина -0,1577 

24 Фінляндія 0,5817 

25 Франція 0,6696 

26 Хорватія 0,0288 

27 Чехія -0,0281 

28 Швеція 0,5318 

1000000 Разом по ЄС (28 країн) 0,541 

*Примітка: розраховано автором 

 

Для цього були проаналізовані дані Світового банку щодо урожайності 

зернових сільськогосподарських культур (ц/га) у розрізі країн-членів ЄС 

(2001 – 2017 рр.) та сформована відповідна таблиця даних (табл. 2.23). 
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Таблиця 2.23 

Результат кореляційного аналізу між обсягом знищеного деревного покриву та урожайністю зернових 

сільськогосподарських культур* 
Урожайність зернових, ц/га(по роках) Коефіцієнт 

кореляції 
Назва країни ЄС 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

58,56 58,31 52,55 64,96 61,33 57,22 58,44 68,07 61,50 59,03 70,57 60,03 58,47 70,46 61,96 72,45 62,59 0,1737 Австрія 

82,18 85,01 85,31 91,85 86,50 83,73 86,38 88,86 97,10 93,48 90,09 86,66 92,13 94,35 98,42 69,85 90,51 -0,0253 Бельгія 

28,99 31,56 23,71 40,78 33,87 35,73 25,24 40,94 34,13 40,31 42,51 36,72 45,61 48,61 46,70 48,18 54,80 -0,0844 Болгарія 

62,91 70,77 70,33 70,32 71,97 72,79 66,32 74,20 70,30 69,53 69,85 62,15 66,32 76,97 79,81 70,23 72,29 -0,2720 Велика Британія 

38,48 37,47 36,94 40,17 40,50 39,19 39,30 45,16 42,66 40,65 43,44 42,07 43,93 42,88 42,52 40,29 37,64 -0,0030 Греція 

61,27 57,62 60,97 60,13 61,53 57,78 56,76 60,17 67,79 58,76 58,87 63,10 63,17 67,52 68,85 62,22 69,17 0,1491 Данія 

20,37 20,24 19,22 23,30 26,94 22,10 30,09 27,93 27,61 24,64 25,99 34,12 31,36 36,70 43,82 26,58 39,67 0,4516 Естонія 

75,81 65,67 71,01 80,78 69,05 74,65 71,89 76,45 68,87 74,56 84,42 67,41 78,02 84,72 90,09 82,23 87,85 -0,1477 Ірландія 

28,05 32,22 32,51 37,50 21,59 30,28 39,34 35,74 29,45 32,92 36,92 28,43 40,47 32,47 32,40 38,63 27,69 0,0781 Іспанія 

48,21 49,59 43,07 54,44 53,61 53,16 51,74 53,53 50,87 53,23 56,77 53,15 52,65 57,09 53,85 56,02 51,71 0,4525 Італія 

22,76 23,94 22,64 16,78 12,06 12,20 15,96 1,76 18,24 19,98 19,54 23,99 16,88 2,91 26,83 4,36 20,09 -0,2172 Кіпр 

20,92 24,78 21,76 24,26 28,03 22,64 29,42 31,04 30,75 27,76 27,38 37,68 33,74 34,87 45,13 38,28 42,50 0,3054 Латвія 

25,05 27,66 30,37 32,55 29,40 19,29 30,07 33,48 34,50 27,64 30,30 40,15 36,88 39,75 45,65 38,60 42,30 0,3067 Литва 

51,42 57,48 56,78 63,97 56,35 55,97 52,03 61,06 62,02 55,93 51,93 55,23 59,67 59,36 60,27 50,00 53,40 0,0141 Люксембург 

40,00 47,81 40,14 40,83 41,29 40,32 42,39 47,14 47,89 46,91 46,71 46,40 46,69 46,97 47,14 47,59 47,98 -0,2391 Мальта 

72,81 73,14 79,57 80,66 78,80 78,54 72,90 83,32 90,33 85,69 78,01 85,45 86,30 90,74 87,53 77,77 87,94 0,1071 Нідерланди 

70,55 62,52 57,65 73,55 67,23 64,87 61,83 71,19 72,01 66,85 64,58 69,65 73,18 80,50 74,98 71,82 72,70 -0,2098 Німеччина 

30,56 32,41 28,65 35,38 32,33 25,98 32,50 32,17 34,75 35,84 34,30 37,05 38,04 42,68 37,28 40,34 42,00 0,5503 Польща 

26,45 29,19 26,43 29,66 21,14 32,09 34,16 35,90 32,90 33,51 40,88 40,92 43,36 44,16 46,07 44,22 47,28 0,5713 Португалія 

30,29 25,13 25,35 39,97 33,34 31,02 16,45 32,47 28,25 33,30 39,93 23,64 38,63 40,69 35,44 39,71 52,23 -0,3583 Румунія 

38,90 39,00 31,36 46,42 45,12 39,96 35,61 51,75 43,32 37,37 50,09 38,29 44,90 60,39 50,80 64,30 48,56 0,4216 Словаччина 

47,35 61,18 40,12 58,26 60,07 51,16 53,41 54,75 52,68 59,81 63,74 57,62 46,16 64,73 62,85 64,67 55,43 0,4699 Словенія 

48,85 39,63 30,39 55,90 55,27 50,97 34,92 58,00 47,15 47,19 51,05 37,61 48,32 58,97 52,43 64,87 57,79 0,6146 Угорщина 

31,64 32,95 31,78 32,11 34,23 32,94 36,55 35,42 37,60 31,35 35,22 35,34 36,90 36,92 36,14 35,74 39,59 0,5942 Фінляндія 

67,29 74,53 61,25 75,19 69,65 68,01 65,21 72,53 74,12 70,69 69,19 72,55 70,85 75,56 75,70 56,87 68,75 0,1290 Франція 

48,40 53,16 36,01 54,09 55,93 54,20 45,58 66,39 61,10 54,56 52,20 45,74 54,45 60,28 56,95 66,91 57,15 0,3433 Хорватія 

45,09 43,24 39,41 54,44 47,42 41,59 45,22 53,63 50,74 46,96 55,93 45,30 53,09 62,20 58,81 63,17 54,98 0,4064 Чехія 

45,83 47,80 45,85 48,93 49,32 42,92 51,51 48,21 50,79 45,10 47,13 51,02 51,24 56,47 60,54 54,38 59,92 0,3789 Швеція 

46,41 47,35 42,94 53,29 48,32 46,96 45,98 52,30 50,75 50,24 51,65 48,96 53,25 57,21 55,13 52,87 55,13 0,5381 ЄС 

*Примітка: розраховано автором за даними [360] 
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За результатами розрахунків слідує, що в загальному по ЄС має місце 

прямий кореляційний зв’язок (залежність) між рубкою та урожайністю 

(R = 0,5381).  

Зважаючи на те, що ліси беруть участь у формуванні мікрокліматичних 

умов вирощування сільськогосподарських культур, через знищення лісових 

насаджень ці умови погіршуються. Саме тому фермерам доводиться частково 

збільшувати норму внесення мінеральних добрив через зміни 

температурного та водного режиму ґрунту, що в результаті впливає 

на збільшення урожайності сільськогосподарських культур (рис. 2.20). 

 

 

Рис. 2.20. Обсяги внесення мінеральних добрив в ЄС, кг/га* 

*Примітка: побудовано автором за даними Світового банку [361] 

 

За результатами критичного аналізу реформ у сфері лісокористування, 

децентралізації влади, особливо у пострадянських європейських країнах, 

запровадження приватної форми власності на лісогосподарські 

землекористування в ЄС, сформовані узагальнені уявлення про наслідки 

управлінських рішень в розрізі країн-членів ЄС [288, 289, 296, 297]. 
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Фінляндія. В результаті змін, які відбулись у структурі власності 

на ліси, кількість фермерських господарств зменшилась; власники земель 

лісогосподарського призначення переїжджають до місць проживання за межі 

лісового господарства, відбувається міграція до міських територій; 

спостерігається старіння населення – власників лісових угідь, а частка жінок-

власників лісів зростає. Дещо зросла чисельність приватних власників лісів. 

Експерти прогнозують зростання площ приватних лісових масивів з огляду 

на те, що зростаючий запас деревини збільшуватиметься, оскільки щорічні 

вирубки є нижчими за річний приріст. Не спостерігається суттєвих 

відмінностей в управлінні приватними та державними лісами. Фрагментація 

лісових земель є проблемою, особливо враховуючи той факт, що кількість 

невеликих наділів збільшується. З іншого боку, зростає кількість великих 

господарств (> 100 га). Практично всі власники сімейних лісів є членами 

національних асоціацій власників лісів (FOA). Близько 40 тис. власників лісу 

щороку відвідують спеціальні навчальні курси ведення лісового господарства 

[288, 289, 297]; 

Латвія. Після відновлення незалежності країни у 1990 році структура 

власності значно змінилася внаслідок приватизації та відновлення прав 

власності. Тоді як у 1990 р. практично всі ліси перебували у державній 

власності, у 2015 р. приватні ліси складали 47,67 %, а 52,33 % площ належало 

державі та органам місцевого самоврядування. Зміни в структурі приватних 

наділів в основному пов’язані з приватизацією землі та процесом 

відновлення прав приватної власності. Останніми роками структура 

власності на ліси суттєво не змінилася, фахівці не очікують на суттєві зміни 

і в майбутньому. Якщо проаналізувати зміни в структурі приватного 

господарства, площа майна та лісових земельних ділянок, призначених 

для використання юридичними особами, зростає, тоді як площа земель 

лісогосподарського призначення, призначених для використання фізичними 

особами, зменшується. Спеціальні питання використання лісових земель 

регулюються Законом «Про ліси» від 21.06.1940 р., яким встановлено, 
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що державні землі лісогосподарського призначення знаходяться 

під юрисдикцією Департаменту лісового господарства Міністерства 

сільського господарства. Ці землі не були передані в процесі земельної 

реформи іншим фізичним чи юридичним особам у постійне користування, 

вони належать або перебувають під юрисдикцією держави і повинні бути 

внесені до офіційного земельного реєстру. Державні землі 

лісогосподарського призначення не надаються в постійне користування 

і не можуть бути відчужені або приватизовані, за винятком випадків, 

коли державні лісові угіддя необхідні для виконання автономних функцій 

місцевого самоврядування, визначених Законом про місцеві органи влади. 

Відчуження чи приватизація державних лісових угідь дозволяється наказом 

Кабміну, що видається щоразу у випадках, зазначених вище. Кількість 

приватних власників лісів зростає як результат процесів реституції / 

приватизації. З 1935 року до 2015 року площі приватних лісів зросли майже 

вдвічі. Основне розширення лісу відбулося на приватних землях у роки після 

Другої світової війни та впродовж 1960-х років, коли мали місце природні 

лісонасадження. Інформація щодо площі лісів формується на основі даних 

Державного лісового реєстру, але перші результати Національної 

інвентаризації лісів показують, що фактична площа лісу є більшою 

за зареєстровану. Причиною цьому є природнє самозаліснення на прилеглих 

(занедбаних) сільськогосподарських землях. Приватні лісокористувачі 

набувають навички з управління лісами завдяки консультаціям та участі 

в семінарах, що проводяться різними установами (державними, приватними 

та іншими) [288, 289, 297]. 

Литва. Процес відновлення земель, який розпочато у 1992 році, призвів 

до зростання кількості приватних власників лісів. Після відновлення 

незалежності 11.03.1990 р. Литовська Республіка прийняла закони, 

що легалізували приватну власність на землю, ліс та іншу нерухому 

власність. З 1.05.2005 р. юридичні особи набули право володіти лісовими 

угіддями. Процес реституції ще не завершений, прогнозують, що він 
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триватиме ще 2-3 роки. Найближчим часом приватизації лісових земель 

не передбачається, навіть оренда лісових земель державної власності для 

лісового господарства заборонена Законом «Про ліси». Середній розмір 

лісових земель у Литві повільно зростає і наразі становить менше 5 га. 

Площа лісів, що знаходяться у приватній власності, зростає внаслідок 

реституції земель, а також за рахунок лісонасаджень, утворених 

на покинутих сільськогосподарських угіддях. Зростаючий запас лісових угідь 

збільшується через обмежені обсяги вирубки. Жодних відмінностей 

між  приватними та державними лісами щодо управління не існує, водночас 

розпорошеність лісових наділів є значною перешкодою для забезпечення 

економічної стійкості приватних лісових господарств. Законом заборонено 

поділ лісових угідь на ділянки площею менше 5 га. Національною 

організацією власників лісів є Асоціація власників лісів Литви (FOAL), 

яка має понад 5500 активних членів. Останніми роками понад 3000 власників 

відвідали навчальні курси з лісового господарства. Щорічно понад 

1600 власників лісів відвідують організовані мережею FOAL курси з лісового 

навчання. Аналогічну кількість власників обслуговують державні лісові 

підприємства. Слід вказати на те, що майже половина власників лісів 

проживає в міських районах. Хоча дослідження щодо участі молоді 

в управлінні сімейними лісами відсутні, встановлено що молодь, яка 

проживає на селі, та особи, що здобули освіту в лісовому господарстві, 

більше зацікавлені в сімейному лісництві, ніж інші [288, 289, 297]. 

Швеція. Структура наділів суттєво не змінилася за останні 15 років. 

Кількість власників, розмір площі та середня площа господарства 

залишилися майже однаковими. Кількість власниць-жінок зросла на 2%, 

а середній вік власників також дещо зріс. Немає ознак того, що частка 

приватних лісових земель зростатиме, однак кількість приватних власників 

лісів за останні десять років зросла на 2–3%, основною причиною чого 

є  успадкування лісових маєтків дітьми від батьків. Загалом відмінностей 

в управлінні між лісовими землями у приватній та державній власності 
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немає, водночас фрагментація власності є проблемою окремих невеликих 

районів Швеції. Існує чотири асоціації власників лісів, які асоціюються 

у Федерацію фермерів Швеції. Усі вони, принаймні опосередковано, 

є членами міжнародних асоціацій власників лісів, оскільки Федерація 

шведських фермерів є центром міжнародних контактів і співробітництва. 

Чисельність чотирьох національних асоціацій власників лісів становить 

майже 90000 членів, а їх власність займає площу близько 6,2 млн га. 

Шведське агентство лісів, а також асоціації власників лісів проводять 

навчання лісового господарства для власників. Цілком імовірно, що кількість 

приватних власників лісів, які відвідують подібні курси, дещо зросте, 

оскільки нові власники приїжджають із міських районів і не мають досвіду 

ведення сільського чи лісового господарства. Частка власників лісів, 

що проживають у містах, зросла за останні 15 років і продовжуватиме 

зростати в майбутньому завдяки передачі лісових угідь у спадок дітям [288, 

289, 297]. 

Бельгія. Загальна приватна площа земель лісогосподарського 

призначення є досить стабільною після зростання впродовж останніх 40 років 

завдяки лісовим плантаціям на колишніх сільськогосподарських 

та прилеглих землях. Середній розмір наділів зменшується, оскільки 

кількість власників зростає в результаті успадкування. Динаміка зростаючого 

запасу деревостанів висхідна завдяки зміні вікових класів насаджень 

і перетворенню хвойних насаджень у широколистяні. Кількість 

індивідуальних власників збільшується на 10% кожні десять років завдяки 

поділу лісових господарств після спадкування. Багато великих наділів (понад 

100 гектарів) були створені в майнових компаніях, а інша частина 

залишається сімейними внаслідок спадкування. На підставі федерального 

закону 1999 року створено декілька «лісових груп», які мають особливий 

податковий статус. Дванадцять таких груп існують у Валлонії на площі 3420 

га. У Фландрії були створені змішані групи (як з приватними, 

так і з державними власниками), зараз існує 19 груп. «Socijtj Royale Forestiіre 
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de Belgique» (SRFB) – член CEPF, є головною асоціацією власників лісів, 

до складу якої входить 3000 власників із площею угідь близько 30000 га. 

Існує кілька кооперативів з продажу та лісових операцій [288, 289, 297]. 

Франція. Співвідношення між державними (24,74 %) та приватними 

(75,26 %) лісами суттєво не змінилося у порівнянні з 2005 роком. 

Посилюються процеси заліснення сільськогосподарських угідь природним 

шляхом, розширюються державні лісогосподарські угіддя, особливо 

у гірських районах. Середні розміри приватних лісів незначно зросли від 

2,6 га у 1980 році до 3,0 га у 2015 році. За цей період кількість власників лісів 

зменшилась з 3,7 млн осіб до 3,5 млн осіб, з них 2,4 млн власників 

у середньому володіють лісами площею менше 1 га, а близько 1,1 млн – 

площею 1 га або більше (за даними кадастру). Лісова площа та зростаючий 

запас деревостанів регулярно збільшуються: перша – через зменшення 

обсягів сільського господарства, головним чином у гірських районах, 

де сільськогосподарське виробництво є нерентабельним 

та низькопродуктивним; другий – внаслідок того, що заготовлені обсяги 

деревини менші за їхній приріст. Фрагментація форми власності на лісові 

угіддя Франції є головною економічною перешкодою для мобілізації 

конкурентоспроможності лісової продукції та причиною неефективного 

управління на місцевому рівні. Саме тому закон «Про лісове господарство» 

від 9.06.2001 р. встановив нові інструменти реорганізації земель 

сільськогосподарського призначення. Лісові служби та кооперативи 

розпочали консультаційну діяльність не лише щодо продажу деревини, 

а й з метою надання допомоги власникам у їхній лісогосподарській 

діяльності. Існує близько 35 кооперативних об’єднань, що налічують 

83 тис. членів, у власності яких зосереджено 1,8 млн га лісу [288, 289, 297]. 

Німеччина. Після возз’єднання Західної та Східної Німеччини 

національний лісовий масив змінився. Лісові землі були експропрійовані 

в рамках земельної реформи в Німецькій Демократичній Республіці. Станом 

на 2015 рік співвідношення між лісогосподарськими землекористуваннями, 
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що знаходяться у державній та приватній власності, становить 51,99 % 

і 48,01 % відповідно. За структурою та фрагментарністю, приватні землі 

лісогосподарського призначення в Німеччині є незначними. 

Близько половини приватних власників мають у своєму розпорядженні лісові 

ділянки площею менше, ніж 20 га. Лише 13 % приватного лісу за розмірами 

більше 1000 га. Кількість власників корпоративних та приватних лісів 

у Німеччині становить близько 2 млн осіб. У лісовій та лісообробній 

промисловості зайнято майже 1,3 млн осіб, а щорічний оборот галузей 

становить 170 млрд євро. Лісове господарство Німеччини керується 

наступними принципами: збереження та встановлення структурно 

різноманітних та близьких до лісотаксаційних умов мішаних лісів; посадка 

пристосованих до місцевості та стійких порід дерев та походження; природнє 

самозаліснення території там, де це дозволяє ґрунтовий покрив; багатоярусна 

лісова структура; збереження лісозаготівельної деревини; підвищення 

родючості ґрунту; використання іноземних порід деревостанів лише після 

встановлення корисного ефекту (екологічного та економічного) їхнього 

використання. Водночас, соціально-економічне значення лісового 

господарства та деревообробної промисловості Німеччини наразі 

є недооціненим, адже малі та середні лісові підприємства відіграють головну 

роль у зайнятості сільського населення[288, 289, 296, 297]. 

Ірландія. За проведеними дослідженнями, починаючи з 1990 року, 

понад 15 тис. фермерів здійснили перереєстрацію сільськогосподарських 

землекористувань на землі лісогосподарського призначення. Це було 

головним фактором зростання площі лісів на 220 тис. га . Однак, багато з цих 

територій є відносно невеликими (2 – 3 га), порівняно зі значно більшим 

середнім розміром лісових угідь, що знаходяться в державній власності. 

Приватизації державних лісогосподарських землекористувань найближчим 

часом не передбачається. Основними асоціаціями власників лісів 

є Ірландська асоціація виробників деревини (ITGA), що є членом CEPF, 

і Асоціація фермерів Ірландії. Крім того, функціонують ще чотири менші 
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за розміром асоціації. Майже 2200 приватних власників є членами 

національних асоціацій, в країні функціонують консультаційні інституції, 

що навчають ефективному веденню лісового господарства фізичних осіб-

власників лісових земель [288, 289, 297]. 

Нідерланди. Структура власності залишається більш-менш однаковою 

впродовж останніх 15 років. У 2006 році зареєстровано 129 компаній, 

які володіють лісовими землями площею понад 5 га. Раніше уряд 

зосереджувався на управлінні природокористуванням через Державну лісову 

службу, однак впродовж останнього десятиліття впроваджено політику 

стимулювання управління приватними структурами за рахунок субсидій, 

а також спеціальних державних програм стимулювання. Такі зміни стали 

результатом усвідомлення урядом надзвичайної важливості ролі приватних 

власників у збереженні природи Нідерландів. У результаті створення 

Національної екологічної мережі, великі площі сільськогосподарських угідь 

перейшли у державну власність з подальшою трансформацією в природні 

лісові ландшафти як частини екомережі. Управління такими природними 

ресурсами здійснюється Державною лісовою службою, або ж великими 

природоохоронними організаціями. До екомережі входять цінні природні 

екосистеми, ліси, водно-болотні угіддя, які також утворюють основу 

сільської місцевості Нідерландів. Кількість приватних власників лісів 

є стабільною, а кількість приватних господарств понад 5 га не змінювалася 

з 1992 року. Лісові площі незмінні, але динаміка зростаючого запасу 

деревостану є висхідною завдяки зменшенню інтенсивності заготівлі, 

особливо дрібними власниками лісів, а також внаслідок того, що ліси 

в Нідерландах є зрілими. Роздрібнення приватних лісових господарств 

відбувається через розподіл майна між різними спадкоємцями. Впродовж 

останніх десятиліть у лісовому господарстві відбулася зміна традиційної 

на природоорієнтовану систему управління лісом, яка носить назву 

«інтегроване управління лісом». Велика кількість приватних власників лісів 

відвідує курси та семінари з цього типу управління лісовим господарством. 
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Відвідування таких курсів стимулюється національним урядом 

та приватними лісогосподарськими підприємствами [288, 289, 297]. 

Велика Британія. Площа приватних лісових масивів (71,62%) значно 

перевищує державні (28,38%), а динаміка зростання кількості приватних 

лісових господарств є незначною. Площі лісових угідь зростають внаслідок 

трансформації сільськогосподарських земель (пасовищ), здебільшого 

за рахунок дотацій уряду. Власники лісових земель розуміють свою роль 

як одного з опікунів складної екосистеми. Там, де раніше були занедбані 

ліси, роль власників земель полягає у тому, щоб забезпечити їм процвітання 

як місцям проживання флори та фауни. Варто зазначити, що у Великій 

Британії впроваджений вільний обіг земель лісогосподарського призначення 

[288, 289, 297, 347, 376]. 

Австрія: близько 74,21 % площі лісів знаходиться у приватній 

власності, з них майже половина – невеликі приватні лісові господарства 

площею менше 200 га, більшість з яких також є власниками  

сільськогосподарських угідь. Для малих приватних власників традиційно 

управління лісами є сімейним бізнесом. Внаслідок структурних змін 

за останні десятиліття кількість штатних фермерів постійно зменшується, 

а частка власників лісових господарств, що не мають сільського 

господарства, збільшується. Площа лісів та зростаючий запас деревини 

мають тенденцію до зростання, насамперед через зменшення 

сільськогосподарських угідь та незначні обсяги заготівлі лісової продукції. 

Лісовий покрив збільшується приблизно на 5000 га на рік, що не може бути 

пояснено виключно плановими лісогосподарськими заходами, 

такими як лісонасадження, або рубки догляду. На розвиток земель 

лісогосподарського призначення впливають насамперед природні процеси, 

такі як самовільне заростання територій, що раніше використовувалися 

для  сільського господарства, або внаслідок незначних (за площею) 

природних катаклізм (наприклад, аномалій природи). Повільне природнє 

лісовідновлення призводить до помітного зростання площі лісового покриву 
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в категорії приватної власності (< 200 га), особливо вздовж лісових кордонів. 

Тому не дивно, що 90 % загального приросту лісів припадає на площі, 

які перебувають у приватній власності, що спостерігається не лише у вищих 

альпійських пасовищних районах, але й в інших структурно слабших 

регіонах. Внаслідок того, що фермери скорочують свою 

сільськогосподарську діяльність, а також міграції з сільської місцевості 

та продажу майна, зменшується інтенсивність використання земель для 

ведення сільського господарства. Загалом, фрагментація власності на землі 

лісогосподарського призначення не є суттєвою проблемою для Австрії, 

про відсутність негативних тенденцій свідчать еколого-економічні показники 

ведення лісового господарства, приріст ділової деревини, зростання обсягу 

виробленої лісової продукції тощо. Водночас, в окремих районах 

з невеликою площею лісових земель управління такими землями 

є проблематичним. Лісова політика уряду Австрії спрямована на усунення 

негативних тенденцій в окремих регіонах шляхом заохочення співпраці 

з власниками лісів (наприклад, через спільне управління лісами 

підприємства). Відмінності в управлінні приватними та державними лісами 

відсутні. За даними двох федеральних навчальних центрів лісового 

господарства, близько 6000 приватних власників відвідують курси з лісового 

навчання щороку [288, 289, 297]. 

Чехія. Станом на 2015 рік 76,64 % земель лісогосподарського 

призначення знаходилося у державній власності, з них 15,5 % перебували 

у власності місцевих громад, а у приватній власності – 23,36 % 

лісогосподарських землекористувань. Реструктуризація форм власності 

лісових угідь відбулася після, того, як набули чинності два основні закони 

про реституцію. Наразі реформа в країні майже закінчена, за винятком 

окремих ключових моментів: більшість населення не згодна з подальшою 

приватизацією Державного лісового фонду; кількість приватних власників 

лісогосподарських землекористувань визначена з певними коливаннями. 

За сучасної лісової політики значних відмінностей між приватним 
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та державним управлінням лісами немає. Слід зазначити, що до Другої 

світової війни якість окремих муніципальних та переважної більшості малих 

приватних (фермерських) лісів була низькою. Згідно чинного законодавства, 

кожен власник лісових земель повинен мати ліцензованого (сертифікованого) 

професійного лісничого. В країні розвинений державний інститут дотацій – 

відшкодування витрат малих приватних лісових господарств [288, 289, 297]. 

Угорщина. Приватизація лісів в країні тривала впродовж 1993-1995 

років. За цей час було приватизовано близько 200 тис. га лісів, що раніше 

перебували у державній власності, і 500 тис. га лісів, які раніше були 

власністю кооперативів. З того часу зміни в структурі лісогосподарських 

землекористувань є незначними (57,58% загальної площі земель 

лісогосподарського призначення перебуває у державній власності, решта 

42,42 % – у приватній). За підрахунками, лише третина площі приватних 

лісів належить індивідуальним власникам, решта належить групам власників. 

В країні приватизація лісів проходила у формі ваучерної системи і замість 

того, щоб повернути свою колишню нерухомість, колишні власники або їхні 

спадкоємці отримали ваучери певної номінальної вартості, які потім були 

використані ними як валюта на аукціонах, де розміщувались інші об’єкти 

нерухомості, в тому числі лісові землі для приватизації. Члени 

сільськогосподарських кооперативів мали право на приватизацію будь-якого 

з активів (у т.ч. лісових територій) даного кооперативу на суму, що була 

фінансовим еквівалентом їх членства в кооперативі. Наразі офіційні заяви 

щодо подальшої приватизації лісів, які перебувають у державній власності, 

відсутні. Асоціація приватних власників лісів є основною 

загальнодержавною організацією, яка налічує 1500 членів, серед яких 

70 об’єднань, що представляють приблизно 2000 власників лісів. 

Загальна площа лісів, які знаходяться у власності членів асоціації, становить 

близько 100 тис. га. Крім того, функціонують Національна асоціація лісового 

господарства та Федерація деревообробної промисловості, зацікавлені 

в розвитку приватного лісового господарства. Не існує офіційних даних 
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про інші (місцеві чи регіональні) асоціації власників лісів, кількість яких, 

за різними оцінками, може становити близько 20. Кількість власників лісів 

збільшується завдяки спадкуванню, а приватний лісовий сектор зростає 

як за площею, так і за обсягами деревостану внаслідок самовільних 

лісонасаджень на приватних сільськогосподарських угіддях, близько 10 –

15 тис. га щорічно. Фрагментація власності, спричинена переважно 

успадкуванням, доволі сильно впливає на приватне лісове господарство. 

Крім того, спільна приватна власність є поширеним явищем, 

яке перешкоджає належному управлінню лісами. Концентрація власності 

заохочується владою, але цей процес є тривалим і значних результатів 

в цьому напрямі поки що не досягнуто. Закон про полювання та ведення 

лісового господарства не розрізняє різні категорії власності: приватні 

та громадські ліси регулюються єдиною законодавчо-нормативною базою. 

Через незначну кількість потреб у державних лісогосподарських підрозділах, 

виникають сприятливі умови для створення мисливських господарств, 

але в приватних лісокористуваннях, зважаючи на їх подрібнення в процесі 

приватизації, такі тенденції відсутні (мінімальна площа для полювання 

на велику дичину складає 3 тис. га) [288, 289, 297]. 

Польща. Структурні зміни у сільській місцевості країни, використання 

сільськогосподарських і лісогосподарських землекористувань особливо 

посилилися після вступу країни до Європейського Союзу у травні 2004 року. 

Зменшення кількості приватних сільськогосподарських господарств 

і збільшення їх середнього розміру, насамперед внаслідок придбання 

сільськогосподарських земель, є найбільш характерними аспектами цих змін. 

Приватизації чи реструктуризації лісових земель в країні не було і наразі 

такого роду зміни не плануються. Площа приватних лісів поступово зростає 

внаслідок збільшення площ лісонасаджень на сільськогосподарських угіддях 

(18,07 % лісогосподарських землекористувань перебувають у приватній 

власності). Переважна більшість приватних лісів є частиною 

сільськогосподарських наділів. Динаміка зростаючого запасу лісових 
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насаджень є висхідною, запас поступово збільшується, оскільки молодші 

вікові класи деревостанів домінують у структурі лісових насаджень, 

що належать приватним власникам. Кількість приватних власників лісів 

у країні повільно зростала внаслідок придбання сільськогосподарських 

земель для лісонасадження жителями міст та зменшення загальної кількості 

власників сільськогосподарських угідь. В управлінні природними ресурсами 

приватних і державних лісів відмінності відсутні, водночас фрагментація 

є основною проблемою приватної власності на ліси в Польщі, оскільки 

середній розмір лісового майна в сільськогосподарських володіннях 

становить лише 1,28 га, що суттєво впливає на якість лісових ресурсів. 

Частка власників міських лісів за останні роки зросла завдяки національній 

та європейській підтримці та зростанню лісонасаджень 

сільськогосподарських угідь. Активно впроваджується державна політика 

спеціалізованої освіти власників лісогосподарських угідь, що підтримує 

навчання у вигляді коротких курсів з раціонального використання лісових 

ресурсів, ведення лісового господарства, лісівництва, а також 

екоцентричного навчання молоді з метою збереження лісових екосистем 

тощо [288, 289, 297]. 

Словаччина. Структура приватних холдингів, у власності яких 

перебувають лісові площі, істотно змінилася за останні 15 років. До набуття 

чинності актом про реституції у 1991 р., усі землі лісогосподарського 

призначення утримувались та управлялися державними організаціями 

(1912 тис. га) та сільськогосподарськими кооперативами (8,8 тис. га), 

які перебували під наглядом державних лісогосподарських підприємств. 

Відповідно до результатів дослідження, станом на 2015 рік розподіл 

власності на лісові угіддя, загальна площа яких складала 1940 тис. га, 

наступний: у державній власності перебуває 50,23 % земель 

лісогосподарського призначення, у приватній – 49,77 %. Водночас слід 

зазначити, що одним з програмних пунктів розвитку країни, задекларованих 

новим урядом країни, є намір заборони приватизації лісогосподарських 
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землекористувань, що перебувають у державній власності. Зміни кількості 

приватних власників лісів є незначними, натомість кількість лісових 

господарств, якими управляють власники, зменшується через передачу 

в оренду 17068 лісових господарств у 2000 році та 14475 господарств 

у  2005 році, головною причиною чого є вікова структура усіх лісів, у тому 

числі приватних. Фрагментацію земель лісогосподарського призначення слід 

розглядати як несприятливий фактор для сталого ведення лісового 

господарства. Тому в лісовому законодавстві встановлено положення, 

яке вимагає погодження відповідного органу державної адміністрації поділу 

лісових земель площею менше 10 тис. м². Система лісового управління 

не відрізняється для приватних і державних лісів, що є результатом 

узгодження норм законодавства [288, 289, 297]. 

Словенія. Значна площа земель лісогосподарського призначення 

знаходиться в приватній власності, частка таких земель зросла в результаті 

процесу роздержавлення, який розпочався у 1991 році, та через занедбання 

сільськогосподарської діяльності впродовж останніх десятиліть. Лісові 

господарства постійно розподіляються між родичами («сімейні ліси») 

як спадщина, а кількість приватних власників лісів постійно збільшується. 

Приватні ліси, що перебувають у власності фізичних осіб, вже більше 

100  років є переважаючою категорією власності. Після Другої світової війни 

приватна власність була обмежена за площею відповідно до соціально-

економічного статусу. Причинами збільшення частки приватних лісових 

площ та кількості лісових господарств у структурі земель лісогосподарського 

призначення Словенії є роздержавлення та поділ майна між родичами під час 

спадкового процесу та трансформації сільськогосподарських угідь. 

Причинами зростаючого обсягу лісового деревостану є консервативне 

планування управління лісами впродовж останніх чотирьох десятиліть, 

достатня кількість альтернативних джерел енергії для опалення, зменшення 

економічного інтересу до заготівлі деревини. Фрагментація власності, 

за аналогією з іншими європейськими практиками лісокористування, 
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є  великою проблемою для дрібних приватних власників лісів, доходи яких 

від такої власності зменшуються рік від року. На рівні законодавства відсутні 

жодні відмінності у регулюванні лісогосподарських правовідносин 

за формою власності. У Словенії функціонує Національна асоціація 

власників лісів, заснована у травні 2006 року. Асоціація нараховує понад 

1000 членів, переважно це власники великих лісових угідь. Перші курси 

для власників лісового господарства в Словенії були організовані ще у 1995 

році Словенською лісовою службою. Впродовж перших п’яти років 

спостерігався високий рівень зацікавленості у таких тренінгах, їх відвідувала 

велика кількість учасників. У 2005 році було організовано майже 200 курсів, 

які відвідали близько 3,5 тис. осіб. Основними темами були лісівництво, 

охорона лісів, безпека на виробництві та заготівля лісової продукції. 

Натомість, впродовж наступних 5 років чисельність учасників постійно 

зменшується. Відповідно до загальних тенденцій у суспільстві, переважають 

власники міських лісів. Фізичні особи володіють більш ніж половиною 

приватних лісових господарств. Водночас слід зазначити, що молодь 

у міських районах не зацікавлена в управлінні сімейними лісами, однак 

у сільській місцевості багато заходів, які проводяться лісниками на місцях, 

отримують позитивний відгук серед молодих людей [288, 289, 297]. 

Болгарія. З набуттям чинності Закону  про реституцію лісів та земель 

у  лісовому фонді в 1997 році розпочався процес реституції, який призвів 

до створення невеликих та роздроблених приватних лісових господарств. 

Приватизація лісів в країні не відбувалася, а реституція майже завершена. 

Однак, у судах Болгарії залишаються окремі справи та заяви про право 

власності, судові процеси за якими тривають. За рахунок успадкування 

зростає кількість приватних власників лісів. Площа лісів та обсяг 

деревостану зростає завдяки залісненню деградованих 

сільськогосподарських угідь. Як і в інших країнах, в Болгарії високий ступінь 

фрагментації перешкоджає сталому управлінню лісами. Однією з причин 

є відсутність стимулів окремих приватних власників лісів виконувати свої 
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юридичні зобов’язання, пов’язані з їхнім нерухомим майном. 

Немає відмінностей між приватним та громадським лісом в контексті 

управління ними [288, 289, 297]. 

Кіпр. Приватні лісогосподарські землекористування складаються 

з  невеликих розпорошених господарств, переданих у спадок. Багато з цих 

наділів були невеликими виноградниками або іншими дрібними 

сільськогосподарськими угіддями на крутих схилах, ділянками низької якості 

чи ділянками, що розташовані у віддаленні від транспортної інфраструктури. 

Характеризуючись низькою економічної рентабельністю з позицій 

сільськогосподарського виробництва, такі земельні ділянки були покинуті 

власниками та зайняті природним шляхом лісовою рослинністю. 

Через  відсутність належної інфраструктури приватні ліси вразливі 

до лісових пожеж. Означений фактор спричиняє проблеми і щодо охороні 

державних лісів, тому для їх належного захисту Департамент лісів викуповує 

приватні лісові угіддя. План розвитку сільського господарства, 

що співфінансується Європейським Союзом, підтримує лісокористування 

на сільськогосподарських та несільськогосподарських землях та забезпечує 

інвестиції для збереження та вдосконалення економічних, екологічних 

і соціальних функцій лісу. Жодних змін у зміні власності на лісогосподарські 

землекористування у майбутньому не очікується. Експерти прогнозують 

зростання площі приватних лісових угідь, особливо навколо наявних лісових 

масивів через довготривале невикористання малопродуктивних 

сільськогосподарських угідь та самозаліснення цих земель лісовою 

рослинністю. Динаміка зростаючого запасу деревостану є висхідною 

в окремих лісових районах, де не здійснюють вирубки загального 

користування. Встановлено, що ведення приватного лісового господарства на 

Кіпрі не може бути ефективною господарською діяльністю зважаючи на те, 

що значна кількість приватних власників лісів володіють невеликими 

ділянками лісів (менше 1 га), а також зважаючи на низьку продуктивність 

виробництва деревини (менше 1 м³ / га / рік). Головними причинами цьому 
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є несприятливі кліматичні умови для лісовирощування та низька родючість 

лісових ґрунтів. Суттєвою є фрагментація приватних лісів Кіпру, 

яка зумовлена, насамперед, способом заліснення цих ділянок і відсутністю  

законодавства, що забороняло би зміни землекористування у приватних лісах 

[288, 289, 297]; 

Сербія. За останні 15 років у структурі приватних лісів не відбулося 

суттєвих змін. Приватна власність на лісові угіддя в країні  не є результатом 

приватизації, однак окремі лісові землі у приватну власність були набуті 

релігійними організаціями. За попередніми результатами національної 

лісової інвентаризації, площа лісів постійно зростає, тоді як кількість 

приватних власників лісів є незмінною. Ймовірною причиною цього 

є міграція населення із сільської місцевості у міста та самовільне заліснення 

колишніх сільськогосподарських угідь. Не існує відмінностей 

між приватними та державними лісами в управлінні природними ресурсами. 

На момент дослідження в Сербії відсутня національна асоціації власників 

лісів, проте існує 10 місцевих асоціацій приватних власників лісів. Сім’ї 

та молодь в цілому зацікавлені в управлінні лісами, але рівень зацікавленості 

певною мірою залежить від розміру лісового майна [288, 289, 297]. 

Румунія. На підставі прийнятих законодавчих ініціатив, переважна 

більшість приватних лісовкритих площ була відновлена у приватну власність 

в рамках процесу реституції (33,03 % площі земель лісогосподарського 

призначення є приватними). Асоціація приватних власників лісів Румунії – 

це найбільша організація, що представляє інтереси власників і налічує більше 

20 філій, а також дочірні компанії, до складу яких входить близько 

670 юридичних і 190 фізичних осіб. Кожна юридична особа, в свою чергу, 

є об’єднанням власників лісів. З метою обмеження фрагментації власності, 

що спричиняє неефективне ведення лісового господарства, розроблено 

відповідне законодавство щодо консолідації лісогосподарських 

землекористувань. Власники лісів зобов’язані забезпечувати управління 

лісами за допомогою власної створеної лісової структури із відповідним 



197 

 

кадровим забезпеченням, сформованим із професійних лісничих, або 

за допомогою державних чи приватних структурних служб управління 

лісовою діяльністю. Приватні власники лісів з невеликими територіями, 

якщо вони не є членами асоціацій, укладають договори на послуги 

щодо управління лісовим господарством [288, 289, 297]. 

Не менш цікавим є досвід Швейцарії. За даними Швейцарської служби 

статистики лісового господарства, спостерігається зменшення кількості 

лісових господарств,  зокрема у 2004 р. – 246,415 тис. од.; 2000 р. – 

246,117 тис. од.; 1995 р. – 257,113 тис.  од.; 1990 р. – 256,137 тис. од.; 1980 – 

250,052 тис. од. (рис. 2.21). 

 

 

Рис. 2.21. Динаміка кількості лісових господарств Швейцарії* 

*Примітка: створено автором за даними [288, 289, 297] 
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земель лісогосподарського призначення збільшується. Переважна площа 

приватних лісових угідь зосереджена у гірських регіонах, що спричинено 

трансформацією сільськогосподарських угідь, використання яких є менш 

рентабельним, зважаючи на мікрокліматичні та морфологічні умови ґрунту; 

15% приватних власників лісів заявляють, що цільовим призначенням їх 

ділянок у попередні роки було землеробство. Основною причиною зростання 

обсягу деревостану є зменшення таких лісогосподарських заходів, як догляд 

(санітарні рубки догляду) та заготівля деревини. Для Швейцарії характерною 

є приватна власність на земельні ділянки, які утворюють суцільний лісовий 

масив, водночас економічне управління окремими лісовими наділами є 

неефективним. Крім того, дохід від лісу в багатьох випадках не має значення 

або є несуттєвим для переважної більшості приватних власників. На 

національному, регіональному рівні кантонів, комунальному та місцевому 

рівнях існують численні асоціації власників лісів (приватні, громадські та 

змішані з різними організаційними формами та правовим статусом). За 

оцінками експертів, членство складає приблизно 10% від загальної кількості 

приватних власників лісів. Відвідуваність курсів з лісогосподарської 

підготовки така: більше одного разу на рік – 1,3%; 1 раз на рік – 1,7%; кожен 

другий рік – 1,3%; кожні 2–5 років – 6,9%; менше 2 – 5 років – 18%; ніколи 

не відвідували  курси 70,9%  власників [288, 289, 297]. 

Відповідно до проведеного аналізу європейської практики 

реформування структури лісового фонду, слід зазначити що в країнах-членах 

ЄС, на відміну від України, існує приватна форма власності 

на лісогосподарські землекористування, що досить позитивно впливає 

на екологічну та економічну ситуацію в цих країнах. Водночас варто 

зазначити, що у більшості країн, де законодавчо визначений статус приватної 

власності на ліси, приватизація земель лісогосподарського призначення 

заборонена нормативно-правовими актами. 
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Спільною рисою є фрагментація лісових угідь приватної власності 

у дрібні парцели, що за своєю структурою ускладнює економічне 

використання лісових земель і потребує консолідації їх у лісові масиви. 

Головними причинами збільшення площ приватних лісових угідь 

є трансформація малоефективних сільськогосподарських угідь шляхом 

самозаліснення, особливо у гірських місцевостях, де сільськогосподарська 

діяльність (ведення землеробства) є неефективною. Фактично, власник 

нерухомого майна на власний розсуд вирішує, у який спосіб варто 

використовувати свою власність (земельну ділянку) з позицій економічної 

доцільності. Тоді як в Україні, з юридичної точки зору, такі дії 

характеризуються як нецільове використання земель, і в такому разі можуть 

бути накладені відповідні адміністративні санкції у вигляді штрафів.  

Отже європейський досвід, є позитивним для імплементації в регіонах 

України, ведення лісового господарства в яких є неприбутковим, наприклад 

Степовій зоні, де варто розвивати сільськогосподарське виробництво. 

Або навпаки, у гірських районах Карпатського регіону, де лісове 

господарство, з точки зору природно-кліматичних умов вирощування лісових 

насаджень, є ефективнішим порівняно з використанням цих земельних 

ресурсів для цілей землеробства. 

До того ж, практично в усіх досліджуваних європейських країнах 

функціонують курси, впроваджуються навчальні програми з підготовки 

власників лісових земель з метою ефективного ведення лісового 

господарства. Фактично органи державної влади європейських країн 

створюють всі умови для розвитку приватного лісорозведення, і тим самим 

стимулюють раціональне використання земель лісогосподарського 

призначення та охорони лісів. 

На наше переконання, отримані результати повинні враховуватись 

у подальших дослідженнях, пов’язаних із розробленням науково-

методологічних та практичних рекомендацій щодо раціонального 

природокористування. Разом з тим, за результатами отриманих розрахунків, 
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виникає можливість ефективно застосувати досвід ЄС в систему управління 

землями лісогосподарського призначення в Україні, враховуючи, 

національну специфіку. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. За результатами дослідження з’ясовано, що найбільша частка земель 

під лісовим господарством зосереджена в таких країнах ЄС: Фінляндія 

(63,2 %), Швеція (57,0 %), Словенія (55,5 %), Естонія (54,2 %), Латвія 

(52,7 %), Словаччина (43,0 %), Австрія (40,7 %). Склалася ситуація, за якої 

лісове господарство є домінуючим типом землекористування у тих країнах-

членах ЄС, які мають високий ступінь лісового покриву землі (за даними 

ДЗЗ) і де рівень сільськогосподарського землекористування є низьким. 

2. Встановлено, що в ЄС за 2001-2017 рр. було знищено 

15112,91 тис.  га деревного покриву, що складає 3,37 % від загальної площі 

ЄС, тоді як в Україні даний показник становить 898,2 тис. га що складає 

1,49  % загальної площі нашої держави. Фактично, Україна за розмірами 

охоплює 13,48 % від площі ЄС (28 країн членів), тоді як площа знищеного 

деревного покриву у співвідношенні до площі країни відрізняється 

приблизно у 2 рази (Україна – 1,49 %; ЄС – 3,37 %), що свідчить про високі 

втрати деревного покриву в нашій державі. 

3. Визначено, що найвищими показниками втрат деревного покриву 

характеризується Швеція (3878,14 тис. га), Фінляндія (3044,62 тис. га), 

Іспанія (1041,33 тис. га), Франція (993,25 тис. га), Польща (900,97 тис. га), 

Португалія (896,81 тис. га). Україна посідає сьоме місце в рейтингу серед 

країн ЄС з найбільшими втратами деревного покриву за період 2001 –

2017 рр. – 883,39 тис. га. 
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4. Доведено емпіричне правило закону Парето, зокрема найбільша 

частка знищеного деревного покриву 79,06 % зосереджена у 8 країнах ЄС 

(28,57  % від загальної кількості країн ЄС). 

5. Встановлено, що лісові пожежі стали однією із головних причин 

зниження деревного покриву в таких країнах ЄС: Португалія (R = 0,93); 

Греція (R = 0,91); Італія (R = 0,77); Хорватія (R = 0,65); Болгарія (R = 0,49); 

Іспанія (R = 0,44); Словенія (R = 0,43). 

6. Досліджено, що в цілому по ЄС у державній власності перебуває 

39,74 % (63,96 млн га) земель лісогосподарського призначення, тоді як 

у приватній – 60,26 % (96,97 млн га). Фактично, більша частина всіх 

європейських лісів знаходиться у власності приватних структур, громад, 

господарств і лісогосподарських корпорацій. 

7. Аналіз даних розподілу земель лісогосподарського призначення 

за формою власності демонструє той факт, що у країн-членів ЄС з великою 

площею лісів значний відсоток земель перебуває у приватній власності, 

а саме в Швеції (75,70 % від загальної площі лісів – 21,25 млн га); Фінляндії 

(69,65 % від загальної площі лісів – 15,47 млн га), Іспанії (70,77 % 

від загальної площі лісів – 13,03 млн га), Франції (75,26 % від загальної 

площі лісів – 12,79 млн га), Італії (66,42 % від загальної площі лісів – 

6,17 млн га). 

8. Найбільша частка земель лісогосподарського призначення, 

які перебувають у державній власності, характерна для країн, площа лісів 

у яких є незначною, зокрема: Болгарії (ліси у державній власності – 87,93 %), 

Польщі (81,93 %), Греції (77,48 %), Чехії (76,64 %), Хорватії (71,64 %), Кіпру 

(68,79 %), Румунії (66,97 %), Литви (61,43 %). 

9. Результати розрахунків дозволяють виокремити країни, в яких 

економічна ефективність використання 1 га лісових земель є найвищою, 

а саме: Данія (1016,55 євро/га), Чехія (828,33 євро/га), Німеччина 

(775,37 євро/га), Литва (737,93 євро/га), Нідерланди (675,53 євро/га), Австрія 

(617,11 євро/га), Бельгія (601,55 євро/га), Польща (555,43 євро/га), Ірландія 
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(554,36 євро/га). Досвід цих країн необхідно вивчати для ефективного 

використання земель лісогосподарського призначення в Україні. 

10. Розроблені математичні моделі дають можливість оцінити ймовірну 

величину втрат деревного покриву в країнах ЄС, визначити загальний обсяг 

виробництва товарів та послуг лісового господарства (у фактичних цінах) 

в країнах ЄС, а також додану вартість (у фактичних цінах) у лісовому секторі 

економіки країнах ЄС. 

11. За результатами кореляційного аналізу встановлено, що форми 

приватної або державної власності на землі лісогосподарського призначення 

не корелюють із жодним досліджуваним параметром, зокрема, кількість 

зайнятих працівників у лісовому господарстві (R = -/+ 0,034), площа лісу 

в розрахунку на одну особу населення (R = +/- 0,013), площа лісів, придатних 

для   товарного   виробництва,   у   розрахунку   на   одного   працівника 

(R = +/-0,214), обсяг виробництва в лісовому господарстві за базовими 

цінами у розрахунку на одного працівника (R = +/-0,340), чистий річний 

приріст деревини, у розрахунку на одного працівника (R = +/-0,396). 

Такі результати дослідження дають підстави стверджувати, що форма 

власності на землі лісогосподарського призначення не впливає на їх еколого-

економічне використання. 

12. Встановлено залежність між площею зниженого деревного покриву 

в ЄС та смертністю (R = 0,541). Це дає підстави стверджувати, що лісові 

насадження, які приймають безпосередню участь у формуванні еколого-

безпечного середовища для життєдіяльності людей, опосередковано 

впливають на зниження рівня смертності населення країн-членів ЄС з огляду 

на те, що показник смертності населення безпосередньо залежить від стану 

медичного обслуговування, рівня професійної компетентності та кваліфікації 

медичних працівників, рівня забезпечення медичних закладів спеціальними 

діагностичними приладами, наявності діагностичних центрів 

(для попередження, виявлення небезпечних хвороб у пацієнтів), наявності 

дієвих фармацевтичних препаратів тощо.  
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РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ 

ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

3.1 Аналітична оцінка наявного стану і динаміка використання 

земель лісогосподарського призначення в Україні 

 

Загальна площа земель лісогосподарського призначення в Україні, 

за фондовими даними Держгеокадастру (форма 6-зем від 2016 року), 

становить 10,6 млн га (додаток Б), з них вкриті лісовою (деревною 

та чагарниковою) рослинністю – 9,6 млн га [188]. У розрахунку на одну 

особу населення України (загальна чисельність населення станом на 2018 рік 

становить 42,386 млн осіб [42]), рівень забезпеченості лісами в Україні 

становить 0,23 га/ос. (9,6 млн га/42,386 млн ос. = 0,23 га/ос.). 

За показником площі лісу (у розрахунку на одну особу населення) 

Україна посідає 19 місце серед країн-членів ЄС. Беззаперечним лідером 

за цим співвідношенням є Люксембург – 146,87 га/ос., такий високий 

показник пояснюється найменшою кількістю населення в межах цієї каїни. 

Наступними слідують Фінляндія (4,03 га/ос.), Швеція (2,79 га/ос.), Латвія 

(1,72 га/ос.), Естонія (1,70 га/ос.), рис. 3.1. Водночас, за площею лісів 

та інших лісовкритих площ Україна посідає 7 місце серед країн-членів ЄС, 

рис. 3.2. Проте, рівень забезпеченості території лісами за показником 

лісистості, який визначається у відсотках відношенням площі лісів до площі 

країни, є не високим у порівнянні з країнами-членами ЄС. 

Згідно щорічних публічних звітів Державного агентства лісових 

ресурсів України (2016, 2017, 2018 рр.) лісистість в нашій країні становить 

15,9 % [186, 187, 188]. 
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Рис. 3.1. Співвідношення площі лісів та лісовкритих площ до чисельності 

населення країн ЄС та України, га/ос.* 

*Примітка: створено автором за даними [37, 288, 289]. 

 

Варто зауважити, що даний показник з 2011 року  складає 15,9 % 

та є незмінним, згідно Довідника з лісового фонду України, який був 

створений за матеріалами державного обліку лісів 2010 року [55] (рис. 3.3). 

Із графіку слідує, що лісистість території України з 1946 року 

до 2018 року збільшилась на 4,5 %. Динаміка лісистості є позитивною, 

про що свідчить лінія тренду, описана формулою 3.1. 

 

𝑦 =  0,3927 × 𝑥 +  11,556; R² =  0,9339                        (3.1) 
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Рис. 3.2. Площа лісів та лісовкритих площ в розрізі країн-членів ЄС 

та  України, тис. га* 

*Примітка: створено автором за даними [288, 289] 

 

 

Рис. 3.3. Динаміка лісистості в Україні, %* 

*Примітка: створено автором за даними [55, 188]  
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За роки незалежності, з 1996 до 2018 рр., динаміка лісистості 

є позитивною, але зростання незначне, лише 0,3 %. За такої тенденції, 

за  нашими розрахунками, лісистість у 2030 році становитиме лише 17,2 % 

території України (рис. 3.4). 

 

 

Рис. 3.4. Прогноз лісистості в Україні до 2030 року, %* 

*Примітка: розраховано автором за допомогою спеціальної функції Excel 

 

Україна, за результатами розрахунків, серед країн-членів ЄС (28 країн-

членів) посідає лише 24 місце за показником лісистості. Нижчим цей 

показник виявився в Данії (15,32 %), Великій Британії (13,05 %), Ірландії 

(11,40 %), Нідерландах (9,05 %), на Мальті (1,11 %),  рис. 3.5, тоді як 

найвища лісистість території визначена у Фінляндії (68,02 %), Швеції 

(67,74 %), Словенії (62,69 %), Іспанії (54,60 %), Естонії (54,16 %), Латвії 

(53,69 %), Португалії (53,22 %),  рис. 3.5, табл. 3.1. 
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Рис. 3.5. Діаграма лісистості країн-членів ЄС та України, %* 

*Примітка: створено автором за даними [188, 288, 289] 

 

Таблиця 3.1 

Показник лісистості в розрізі країн-членів ЄС та України 

№ Назва країни Площа країни, 

тис. км2 

Площа лісів та інших 

лісовкритих площ, тис. га 

Лісистість, % 

1 2 3 4 5 

1 Фінляндія 338,424 23019,00 68,02 

2 Швеція 450,295 30505,00 67,74 

3 Словенія 20,273 1271,00 62,69 

4 Іспанія 505,990 27626,65 54,60 

5 Естонія 45,336 2455,51 54,16 

6 Латвія 64,589 3468,00 53,69 

7 Португалія 92,212 4907,21 53,22 

8 Греція 131,957 6539,00 49,55 

9 Австрія 83,879 4022,00 47,95 

10 Хорватія 56,594 2491,00 44,02 

11 Кіпр 9,251 386,19 41,75 

12 Словаччина 49,035 1940,00 39,56 

13 Італія 301,338 11110,00 36,87 

14 Литва 65,300 2284,00 34,98 

15 Болгарія 110,994 3845,00 34,64 

16 Люксембург 2,586 88,20 34,11 

17 Чехія 78,866 2667,41 33,82 

18 Німеччина 357,168 11419,00 31,97 

19 Польща 312,679 9435,00 30,17 

20 Румунія 238,397 6951,00 29,16 

21 Франція 640,679 17579,00 27,44 

6
8

,0
2

6
7

,7
4

6
2

,6
9

5
4

,6
0

5
4

,1
6

5
3

,6
9

5
3

,2
2

4
9

,5
5

4
7

,9
5

4
4

,0
2

4
1

,7
5

3
9

,5
6

3
6

,8
7

3
4

,9
8

3
4

,6
4

3
4

,1
1

3
3

,8
2

3
1

,9
7

3
0

,1
7

2
9

,1
6

2
7

,4
4

2
3

,5
6

2
3

,5
5

1
5

,9
1

1
5

,3
2

1
3

,0
5

1
1

,4
0

9
,0

5

1
,1

1

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Ф
ін

л
я
н

д
ія

Ш
в
ец

ія

С
л
о

в
ен

ія

Іс
п

ан
ія

Е
ст

о
н

ія

Л
ат

в
ія

П
о

р
ту

га
л
ія

Г
р

ец
ія

А
в
ст

р
ія

Х
о

р
в
ат

ія

К
іп

р

С
л
о

в
ач

ч
и

н
а

Іт
ал

ія

Л
и

тв
а

Б
о

л
га

р
ія

Л
ю

к
се

м
б

у
р

г

Ч
ех

ія

Н
ім

еч
ч

и
н

а

П
о

л
ь
щ

а

Р
у
м

у
н

ія

Ф
р

ан
ц

ія

Б
ел

ь
гі

я

У
го

р
щ

и
н

а

У
к
р

аї
н

а

Д
ан

ія

В
ел

и
к
а 

Б
р

и
та

н
ія

Ір
л
ан

д
ія

Н
ід

ер
л
ан

д
и

М
ал

ь
та

Л
ІС

И
С

Т
ІС

Т
Ь
,%



208 

 

Продовження таблиці 3.1 

1 2 3 4 5 

22 Бельгія 30,528 719,10 23,56 

23 Угорщина 93,030 2190,43 23,55 

24 Україна 603,549 9600,000 15,91 

25 Данія 42,931 657,69 15,32 

26 Велика Британія 242,495 3164,00 13,05 

27 Ірландія 70,273 801,24 11,40 

28 Нідерланди 41,543 376,00 9,05 

29 Мальта 0,316 0,35 1,11 

*Примітка: сформовано автором за даними [188, 288, 289] 

 

Згідно даних Державної служби статистики України, до основних 

показників ведення лісогосподарської діяльності в Україні відносяться [38] 

такі (Додаток В): 

1. Обсяги продукції (товарів та послуг) лісового господарства 

(у фактичних цінах), млн грн (рис. 3.6) 

 

 

Рис. 3.5. Діаграма динаміки обсягу лісової продукції, млн грн* 

*Примітка: створено автором за даними [38] 

 

Аналіз статистичних даних щодо обсягу продукції лісового 

господарства свідчить про позитивну динаміку ведення лісового 
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господарства в Україні,  підтвердженням чому є експонентна лінія тренду 

із коефіцієнтом детермінації R² = 0,99, див. рис. 3.5.  

З 1997 року (373 млн грн) по 2017 рік цей показник зріс 

до 13774,6 млн грн (458,39 млн євро за комерційного курсу валют станом 

на 12.06.2019 – 30,05 грн/євро [119]). Здійснюючи порівняння 

за цим показником України з країнами-членами ЄС слід зазначити, 

що Україна займає найнижчі позиції після Кіпру (3,41 млн євро), 

Люксембургу (30,53 млн євро), Греції (93,58 млн євро), Нідерландів 

(254,00 млн євро), Хорватії (302,83 млн  євро), Словенії (402,13 млн євро), 

Бельгії (411,10 млн євро), Ірландії (418,00 млн євро), в яких площа лісів 

по ЄС є низькою на противагу Україні (7 місце за площею лісів серед країн-

членів ЄС), рис. 3.6. 

 

 

Рис. 3.6. Порівняльна діаграма обсягу лісової продукції в Україні та країнах-

членах ЄС, млн євро* 

*Примітка: створено автором за даними [38, 288, 289] 
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Такі показники є неприпустимими для України з позицій ведення 

ефективного лісового господарства, особливо з огляду на пряму кореляційну 

залежність між площею лісів (лісовкритих площ) та обсягом лісової 

продукції (R² = 0,66). Підтвердженням цьому є приклад Німеччини 

(обсяг лісової продукції – 8853,90 млн євро, 5 позиція в рейтингу серед країн-

членів ЄС за площею лісів), Франції (обсяг лісової продукції – 

6816,29 млн  євро, 4 позиція в рейтингу), Польщі (5240,51 млн євро – обсяг 

лісової продукції, 8 позиція в рейтингу), Швеції (4725,82 млн євро – обсяг 

лісової продукції, 1 позиція в рейтингу), Фінляндії (4616,00 млн євро – обсяг 

лісової продукції, 3 позиція в рейтингу) тощо, додаток Д. 

Причинами таких негативних економічних показників для України 

в галузі лісового господарства є відсутність конкурентоспроможних 

деревообробних комбінатів, необхідність у зміні спеціалізації таких 

підприємств, значна частка імпорту деревних ресурсів імпортується у якості 

сировини, корупційні явища в сфері державного управління лісовою галуззю, 

численні незаконні рубки та інше. 

2. Площа рубок, га. В процесі дослідження здійснено аналітичну 

оцінку площ рубок за даними Державної служби статистики України 

та площі втраченого деревного покриву за даними Forest Global Watch [302]. 

Встановлено, що ці показники абсолютно не корелюють між собою, 

про що свідчать відповідні розрахунки (R = - 0,25), табл. 3.2, рис.3.7.  

Водночас, досить важливим результатом є те що, на обсяг продукції 

(товарів та послуг) лісового господарства (у фактичних цінах) в Україні 

суттєво впливає площа втраченого деревного покриву (за даними ДЗЗ Forest 

Global Watch), R = 0,76, на відміну від площі рубок (за даними Державної 

служби статистики України), R = - 0,33 (табл. 3.2). 
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Рис. 3.7. Порівняння графіків площі рубок та втрат деревного покриву в 

Україні, тис. га* 

*Примітка: створено автором за даними [38, 288, 289] 

 

Таблиця 3.2 

Результати кореляційного аналізу між площею рубок (втрати деревного 

покриву) та обсягом виробленої продукції* 

  

Обсяги продукції 

(товарів та послуг) 

лісового 

господарства (у 

фактичних цінах), 

млн грн 

Площа рубок  

за даними 

Державної служби 

статистики 

України, га 

Втрата деревного 

покриву в Україні  

за даними ДЗЗ 

(Forest Global 

Watch), тис. га 

Обсяги продукції 

(товарів та послуг) 

лісового господарства 

(у фактичних цінах), 

млн грн 

1,00     

Площа рубок за даними 

Державної служби 

статистики України, га 

-0,37 1,00   

Втрата деревного 

покриву в Україні за 

даними  

ДЗЗ (Forest Global 

Watch), тис. га 

0,76 -0,25 1,00 

*Примітка: розраховано автором за даними [38, 288, 289]  
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Натомість, існує кореляційний зв’язок між площею втраченого 

деревного покриву за даними Forest Global Watch [302] і площею рубок 

головного користування (R = 0,58), які у свою чергу впливають на обсяги 

продукції (товарів та послуг) лісового господарства у фактичних цінах 

(R = 0,94), табл. 3.3. 

 

Таблиця 3.3 

Результати кореляційного аналізу між втратою деревного покриву та 

площею рубок головного користування* 

  Обсяги 

продукції 

(товарів та 

послуг) лісового 

господарства  

у фактичних 

цінах, млн грн 

Площа рубок 

за даними 

Державної 

служби 

статистики 

України,  

тис. га 

Втрата 

деревного 

покриву в 

Україні за 

даними ДЗЗ 

(Forest Global 

Watch), тис. га 

Площа рубок 

головного 

користування  

за даними 

Державної 

служби 

статистики 

України,  

тис. га 

Обсяги продукції 

(товарів та послуг) 

лісового 

господарства 

у фактичних цінах, 

млн грн 

1,00    

Площа рубок за 

даними Державної 

служби статистики 

України, тис. га 

-0,45 1,00   

Втрата деревного 

покриву в Україні 

за даними ДЗЗ 

(Forest Global 

Watch),  

тис. га 

0,70 -0,24 1,00  

Площа рубок 

головного 

користування за 

даними Державної 

служби статистики 

України, тис. га 

0,94 -0,37 0,58 1,00 

*Примітка: розраховано автором за даними [38, 39, 288, 289] 

 



213 

 

3. Заготівля деревини, тис. м³. Цей показник є головним фактором 

який впливає на обсяги продукції лісового господарства. Результати 

розрахунків доводять, що обсяг продукції лісового господарства залежить від 

обсягу заготівлі деревини (R = 0,839), у тому числі від рубок головного 

користування (R = 0,877), табл. 3.4. Із графіка, представленому на рис 3.7. 

видно, що обсяги заготівлі деревини разом із обсягом продукції, створеної 

у лісовому господарстві в період 1997-2017 рр. повинні зростати, 

про що свідчить лінія тренду з коефіцієнтом детермінації 0,9061. 

 

 

Рис. 3.7. Динаміка заготівлі деревини, м³* 

*Примітка: створено автором за даними Державної служби статистики України [38] 

 

Досить позитивним фактом в контексті сталого розвитку є те, 

що між площею відтворення лісів та загальним обсягом заготівлі деревини і 

площею рубок головного користування існує математична залежність, 

про що свідчать відповідні показники кореляції 0,743 та 0,748 (табл. 3.4). 

Такі обставини свідчать про збалансоване природокористування, що є 

позитивним явищем для навколишнього середовища.   
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Таблиця 3.4 

Кореляційний аналіз показників ведення лісогосподарської діяльності  

в Україні* 

  

О
б

ся
ги

 п
р

о
д

у
к
ц

ії
 л

іс
о

в
о
го

 

го
сп

о
д
ар

ст
в
а,

 м
л
н

 г
р

н
 

П
л
о

щ
а 

р
у
б

о
к
, 
га

 

Заготівля 

деревини, тис. м³ 

К
іл

ь
к
іс

ть
 л

іс
о

в
и

х
 п

о
ж

еж
, 

о
д

и
н

и
ц

ь 

П
л
о

щ
а 

л
іс

о
в
и

х
 з

ем
ел

ь
, 

п
р

о
й

д
ен

а 
п

о
ж

еж
ам

и
, 
га

 

З
го

р
іл

о
 т

а 
п

о
ш

к
о
д

ж
ен

о
 

л
іс

у
 н

а 
п

н
і,

 м
³ 

З
б

и
тк

и
, 

за
п

о
д
ія

н
і 

л
іс

о
в
и

м
и

 

п
о

ж
еж

ам
и

, 
ти

с.
гр

н
 

П
л
о

щ
а 

в
ід

тв
о

р
ен

н
я
 л

іс
ів

, 

ти
с.

га
 

усього у т.ч. від 

рубок 

головног

о 

користув

ання 

Обсяги продукції 

лісового 

господарства, 

млнгрн 

1,000 - - - - - - - - 

Площа рубок, га -0,346 1,000 - - - - - - - 

З
аг

о
ті

в
л
я
 

д
ер

ев
и

н
и

, 
ти

с.
м

³ усього 
0,839 -0,261 1,000 - - - - - - 

у т.ч. від 

рубок 

головного 

користу-

вання 

0,877 -0,315 0,987 1,000 - - - - - 

Кількість лісових 

пожеж, одиниць -0,430 -0,064 -0,411 -0,404 1,000 - - - - 

Площа лісових 

земель, пройдена 

пожежами, га 

0,273 -0,124 0,278 0,288 0,358 1,000 - - - 

Згоріло та 

пошкоджено лісу 

на пні, м³ 

-0,014 0,159 0,165 0,131 0,394 0,584 1,000 - - 

Збитки, заподіяні 

лісовими 

пожежами, 

тис.грн 

0,153 0,085 0,325 0,296 0,260 0,632 0,956 1,000 - 

Площа 

відтворення лісів, 

тис.га 

0,457 -0,231 0,743 0,748 -0,016 0,200 0,403 0,464 1,000 

*Примітка: розраховано автором за даними Державної служби статистики України [38] 

 

За допомогою методів математичного моделювання розроблено 

регресійну модель визначення загального обсягу продукції лісового 

господарства (результативний показник) через заготівлю деревини, 
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статичність отриманої моделі підтверджується такими параметрами 

(формула 3.2): коефіцієнт детермінації – 0,704; критерій Фішера – 45,26. 

 

𝑌 = −10069,7 + 0,84645 × 𝑋,                                  (3.2) 

 

де Y – обсяги продукції (товарів та послуг) лісового господарства 

(у фактичних цінах), млн грн; 

X – заготівля деревини, тис. м³. 

 

До несприятливих явищ використання земель лісогосподарського 

призначення варто віднести лісові пожежі. Наслідки лісових пожеж завжди 

мають негативний характер, а саме [43, 185]: 

− зміна видового біорізноманіття, з’являються ризики повного 

зникнення в цих регіонах рідкісних порід дерев; 

− зміни в складі ґрунтового покриву та його водного режиму; 

− локальні зміни кругообігу вуглецю і азотистих сполук; 

− погіршення здоров’я людей через значні викиди вуглекислого 

газу, утворення смогу; 

− часткове або повне пошкодження житлових будинків, 

підприємств і господарських будівель, прилеглих до охопленого вогнем 

лісового району; 

− погіршення умов сільськогосподарської діяльності, 

адже задимленість перешкоджає повноцінному процесу фотосинтезу, 

що гальмує зростання і дозрівання сільськогосподарських культур; 

− непередбачувані фінансові витрати на відновлення пошкоджених 

територій. 

Неконтрольоване розповсюдження вогню завдає не лише економічно 

суттєвої шкоди, а й має значні негативні наслідки для екології. Вигорання 

великих площ лісу веде до радикальної зміни екосистем постраждалого 



216 

 

регіону, що в результаті може призвести до непередбачуваних змін. 

Таким чином, до негативних показників, показників-дестимуляторів ведення 

лісового господарства відносяться (табл. 3.5): 

4. Кількість лісових пожеж, одиниць. 

5. Площа лісових земель, пройдена пожежами, га. 

6. Збитки, заподіяні лісовими пожежами, тис. грн 

7. Площа лісу, що згорів і пошкоджений на пні, м³. 

 

Таблиця 3.5 

Показники наслідків лісових пожеж в Україні* 

Рік Наслідки лісових пожеж 

Кількість лісових 

пожеж, одиниць 

Площа лісових 

земель, 

пройдена 

пожежами, га 

Згоріло та 

пошкоджено лісу 

на пні, м3 

Збитки, заподіяні 

лісовими 

пожежами, тис. 

грн 

2017 3131 5939,00 149775,00 45877,60 

2016 1249 1249,00 32559,00 8619,20 

2015 3813 14691,00 170686,00 20164,50 

2014 2003 13778,00 144694,00 51701,80 

2013 1113 418,00 2496,00 1376,20 

2012 2163 3479,00 289291,00 56062,70 

2011 2526 1049,00 11804,00 3215,90 

2010 3240 3668,00 343840,00 26728,40 

2009 7036 6315,00 223764,00 24686,40 

2008 4042 5529,00 395257,00 58750,30 

2007 6100 13787,00 1304271,00 188412,20 

2006 3842 4287,00 53119,00 5917,60 

2005 4223 2325,00 32101,00 3535,00 

2004 1876 595,00 1944,00 428,70 

2003 4527 2817,00 19720,00 1817,50 

2002 6383 4983,00 59206,00 3378,90 

2001 3205 3772,00 139604,00 6204,30 

*Примітка: складено автором за  даними Державної служби статистики України [38] 

 

Варто вказати на те, що показники наслідків лісових пожеж 

математично не корелюють з втратами деревного покриву в Україні, 

які   визначені за даними ДЗЗ (Forest Global Watch), табл. 3.6. 
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Таблиця 3.6 

Кореляція наслідків лісових пожеж та втрати деревного покриву в Україні* 

 
Втрата деревного покриву в Україні за даними ДЗЗ 

(Forest Global Watch), тис. га 

Показники наслідків лісових пожеж 

К
о

еф
іц

іє
н

ти
 

к
о

р
ел

я
ц

ії
 

-0,325 Кількість лісових пожеж, одиниць 

-0,002 
Площа лісових земель, пройдена 

пожежами, га 

0,162 
Згоріло та пошкоджено лісу на пні, 

м3 

0,259 
Збитки, заподіяні лісовими 

пожежами, тис. грн 

*Примітка: розраховано автором за даними [38, 302] 

 

Із результатів розрахунків слідує, що лісові пожежі не є основною 

причиною зниження деревного покриву в Україні, хоча площі лісових земель 

пройдених пожежами, є дуже суттєвими, рис. 3.8. 

 

 

Рис. 3.8. Діаграма площ лісових земель, пройдених пожежами в розрізі країн-

членів ЄС та України* 

*Примітка: створено автором за даними [38, 288, 289] 
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Загальна площа спалених земельних ділянок у 2001–2017 рр. внаслідок 

лісових пожеж в Україні становить 88681,0 га (для порівняння, в Австрії цей 

показник дорівнює 1453,0 га, Швеції – 17213,0 га, Фінляндії – 9336,0 га). 

За результатами аналітичних розрахунків, збитки заподіяні лісовими 

пожежами, що впродовж 2001–2017 рр. становили 506,877 млн грн, головним 

чином залежать від площі лісових земель, пройденої пожежами (R = 0,632) 

та обсягом згорілого та пошкодженого лісу на пні (R = 0,956), рис. 3.9. 

 

 

Рис. 3.9. Діаграма динаміки збитків заподіяні лісовими пожежами, тис. грн* 

*Примітка: створено автором за даними Державної служби статистики України [38] 

 

З діаграми (рис. 3.9) видно, що 2007 рік відзначився найбільш 

масштабною екологічною катастрофою, яка пов’язана із лісовими пожежами, 

зокрема, у Херсонській області (Голопристанський і Цюрупинський райони 

Кардашинського лісництва) було ліквідовано лісову пожежу на площі 

близько 4 тис. га. 

З метою оперативної оцінки збитків, заподіяних внаслідок лісових 

пожеж, запропоновано регресійну модель, адекватність якої підтверджується 
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критерієм Фішера – 107,659 та коефіцієнтом детермінації R² = 0,923 

(формула 3.3), рис. 3.10. 

 

𝑌 = −4171,26 + 1,12 × 𝑋1 + 0,13 × 𝑋2,                                  (3.2) 

 

де Y – збитки, заподіяні лісовими пожежами, тис. грн; 

𝑋1 – площа лісових земель, пройдена пожежами, га; 

𝑋2 – обсяг лісу який згорів та пошкоджений на пні, м³. 

 

 

Рис. 3.10. Відображення адекватності розробленої на основі регресії 

математичної моделі визначення збитків заподіяних лісовими пожежами,  

тис. грн* 

*Примітка: розраховано автором 

 

З огляду на наявну динаміку, циклічність негативних наслідків лісових 

пожеж нами було зпрогнозовано площу лісових земель пройдена лісовими 

пожежами, обсяг згорілого (пошкодженого) лісу на пні, та збитки заподіяні 

лісовими пожежами до 2030 року (таблиця 3.7). 
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Таким чином для того щоб знизити обсяги екологічних, економічних 

втрат від наслідків лісових пожеж в майбутньому необхідно здійснювати 

ефективні управлінські, організаційні заходи для убезпечення земель 

лісогосподарського призначення від таких негативних явищ. 

 

Таблиця 3.7 

Прогнозування негативних наслідків лісових пожеж в Україні до 2030 року* 

Рік 

Площа 

лісових 

земель, 

пройдена 

пожежами 

(прогноз), 

га 

Згоріло та 

пошкоджено 

лісу на пні 

(прогноз), м3 

Збитки, 

заподіяні 

лісовими 

пожежами 

(прогноз), 

тис. грн 

Індексація 

збитків 

заподіяних 

лісовими 

пожежами, 

тис. грн 

Індексація збитків 

заподіяних 

лісовими 

пожежами 

(прогнозні) 

наростаючим 

підсумком (у 

порівняних цінах 

2018 року), тис. грн 

2019 4086,74 302996,31 60736,05 8184,84 66233,34 

2020 4101,13 309810,7 63423,61 9338,90 75572,24 

2021 4115,51 316625,1 66111,16 10655,69 86227,92 

2022 4129,89 323439,49 68798,71 12158,14 98386,06 

2023 4144,28 330253,89 71486,27 13872,43 112258,50 

2024 4158,66 337068,29 74173,82 15828,45 128086,95 

2025 4173,05 343882,68 76861,37 18060,26 146147,20 

2026 4187,43 350697,08 79548,93 20606,76 166753,96 

2027 4201,82 357511,48 82236,48 23512,31 190266,27 

2028 4216,2 364325,87 84924,03 26827,54 217093,81 

2029 4230,59 371140,27 87611,59 30610,23 247704,04 

2030 4244,97 377954,66 90299,14 34926,27 282630,31 

Всього 49990,27 4085705,82 906211,16 224581,81 1817360,60 

*Примітка: розраховано автором 

 

За отриманими розрахунками встановлено, що за період 2019 – 2030 рр. 

в Україні загальна прогнозна площа лісових земель, пройдена пожежами 

становитиме 49,991 тис. га, загальний обсяг згорілого та пошкодженого лісу 

на пні – 4,086 млн м³, збитки заподіяні лісовими пожежами – 

906,211 млн грн, або 1,817 млрд грн з урахуванням індексу споживчих цін 

2018 року, рис. 3.11. 
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Рис. 3.11. Індексація збитків заподіяних лісовими пожежами (прогнозні) 

наростаючим підсумком (у порівняних цінах 2018 року), тис. грн* 

*Примітка: розраховано автором 

 

Вважаємо за необхідне запропонувати низку відносних показників 

(індексів), які дозволять визначити ефективність використання земель 

лісогосподарського призначення, враховуючи еколого-економічну, соціальну 

значущість лісових насаджень, табл. 3.8 [171]: 

1. Запас деревини на 1 га лісу, м³ (K1): 

 

𝐾1 =
ЗД

𝑆лісу
,                                             (3.3) 

де ЗД – запас деревини, тис. м³; 

𝑆лісу – площа лісів, придатних для товарного виробництва, тис. га; 

 

Запропонований показник K1 дозволяє визначити ступінь еколого-

економічної ефективності лісового господарства у розрахунку обсягу запасів 

деревини до 1 га лісу. За результатами розрахунку цього коефіцієнту 
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встановлено, що в Україні з 1 га площі лісів, придатних для товарного 

виробництва, формується 157,54 м³ деревини, табл. 3.8. 

 

Таблиця 3.8 

Ефективність використання земель лісогосподарського призначення в 

розрізі країн-членів ЄС та України * 

№ Назва країни Ефективність використання земель лісогосподарського 

призначення 

Запас 

деревини на 1 

га, м3 (𝐾1) 

Обсяг виробництва 

у розрахунку на 1 га 

площі лісів, євро 

(𝐾2) 

Обсяг виробництва у 

розрахунку на 1 особу 

населення, євро (𝐾3) 

1 Австрія 335,73 715,07 271,50 

2 Бельгія 253,71 613,33 36,37 

3 Болгарія 222,32 334,68 104,29 

4 Велика Британія 207,38 469,94 22,51 

5 Греція 47,40 26,03 8,37 

6 Данія 202,19 1087,60 108,26 

7 Естонія 213,42 334,80 507,36 

8 Ірландія 164,55 661,38 87,78 

9 Іспанія 64,17 91,36 29,00 

10 Італія 156,51 181,43 24,60 

11 Кіпр 86,48 82,93 2,91 

12 Латвія 195,53 297,97 480,62 

13 Литва 217,26 836,12 570,12 

14 Люксембург 299,14 354,59 51687,33 

15 Нідерланди 214,95 843,85 14,79 

16 Німеччина 320,78 813,18 107,52 

17 Польща 265,97 636,45 136,39 

18 Португалія 73,75 594,35 120,38 

19 Румунія 279,53 417,07 98,27 

20 Словаччина 246,27 440,50 144,66 

21 Словенія 345,83 353,06 194,65 

22 Угорщина 185,90 274,46 49,83 

23 Україна 157,54 47,75 10,81 

24 Фінляндія 107,86 237,14 837,79 

25 Франція 168,37 425,54 101,50 

26 Хорватія 223,43 174,04 72,90 

27 Чехія 291,59 960,32 208,23 

28 Швеція 120,50 238,29 469,51 

*Примітка: розраховано автором 

 

Якщо проаналізувати досвід країн-членів ЄС, то в Словенії (345,83 м³), 

Австрії (335,73 м³), Німеччині (320,78 м³), Люксембурзі (299,14 м³), Чехії 
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(291,59 м³), Румунії (279,53 м³) цей показник майже вдвічі перевищує 

значення по Україні, рис. 3.12. 

 

 

Рис. 3.12. Запас деревини на 1 га лісу в країнах-членах ЄС та Україні, м³/га* 

*Примітка: розраховано автором 

 

2. Відношення обсягу продукції (товарів та послуг) лісового 

господарства (у фактичних цінах) до площі лісів, євро на 1 га (𝐾2): 

 

𝐾2 =
ОП

𝑆лісу
,                                             (3.4) 

 

де ОП – загальний обсяг виробництва за базовими цінами в лісовому 

господарстві, млн євро; 

𝑆лісу – площа лісів придатних для товарного виробництва, млн га 

 

Коефіцієнт 𝐾2, характеризує економічний ефект, отриманий від лісової 

галуззі в цілому. Україна за цим показником (47,75 євро/га) серед-країн членів 

ЄС посідає передостаннє місце, що свідчить про низьку економічну 
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ефективність ведення лісового господарства та залежність вітчизняного ринку 

від курсу валют (гривня/євро), що значно здешевлює продукцію, вироблену 

в Україні відносно європейських аналогів. Це, в свою чергу, зумовлює низьку 

конкурентоспроможність, брак коштів на впровадження нових технологічних 

процесів і сучасного деревообробного устаткування, зниження дохідності 

лісогосподарського підприємства у порівнянні з європейськими країнами, 

рис. 3.13. 

 

 

Рис. 3.13. Співвідношення між обсягом продукції (товарів та послуг) лісового 

господарства (у фактичних цінах) та площею лісів (євро/га), а також запасом 

деревини (м3/га) в розрізі країн-членів ЄС та України * 

*Примітка: розраховано автором 
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(836,12 євро/га), Німеччині (813,18 євро/га), Австрії (715,07 євро/га), Ірландії 

(661,38 євро/га). До країн з найнижчим результативним показником 𝐾2 

відносяться Швеція (238,29 євро/га), Фінляндія (237,14 євро/га), Італія 

(181,43 євро/га), Хорватія (174,04 євро/1  га), Іспанія (91,36 євро/га), Кіпр 

(82,93 євро/га), Україна (47,75 євро/га) та Греція (26,03 євро/га), рис.   3.13. 

3. Обсяг продукції (товарів та послуг) лісового господарства 

(у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу населення відповідної 

території, євро/ос. (𝐾3); 

 

𝐾3 =
ОП

𝑃
,                                             (3.5) 

 

де ОП – загальний обсяг виробництва за базовими цінами в лісовому 

господарстві, млн євро; 

𝑃 – чисельність населення, млн осіб. 

 

Показник 𝐾3, дозволяє відобразити економічний ефект 

від лісогосподарської діяльності в розрахунку на одну особу населення 

країни, рис. 3.14. За результатами розрахунку запропонованого індексу 𝐾3, 

встановлено, що в Україні загальний обсяг продукції лісового господарства 

(у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу населення країни становить 

10,81 євро, що є дуже низьким показником у порівнянні з європейськими 

країнами:  Фінляндія – 837,79 євро, Литва – 570,12 євро, Естонія – 

507,36 євро, Латвія – 480,62 євро, Швеція – 469,51 євро, Австрія – 

271,50 євро, Чехія – 208,23 євро, Словенія – 194,65 євро, Словаччина – 

144,66 євро, Польща – 136,39  євро). 

Безперечно, величина індексу 𝐾3 залежить від чисельності населення,  

(наприклад, в Люксембурзі показник становить 51687,33 євро/ос., загальна 

чисельність населення – 0,59067 тис. осіб), проте ефективна організація 
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виробничого процесу лісогосподарської галузі безпосереднім чином впливає 

на економічний ефект використання земель лісогосподарського призначення. 

 

 

Рис. 3.14. Обсяг продукції (товарів та послуг) лісового господарства 

(у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу населення країни 

(в розрізі  країн-членів ЄС та України), євро на 1 особу * 

*Примітка: розраховано автором 

 

Таким чином, в ході аналітичної оцінки наявного стану і динаміки 

використання земель лісогосподарського призначення в Україні, 

представлені результати дослідження та здійснений порівняльний аналіз 

із окресленими показниками в розрізі країн-членів ЄС, що дозволило 

ідентифікувати сучасні проблеми ефективного ведення лісового господарства 

в Україні.   
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3.2 Аналіз еколого-економічної продуктивності використання 

земель лісогосподарського призначення в умовах децентралізації влади 

 

Політика децентралізації є частиною активних ініціатив з підтримки 

розвитку сільських територій. За своєю сутністю децентралізація 

є передачею частини повноважень центрального уряду регіональним 

або місцевим органам влади. Централізація відповідає потребі національної 

єдності, тоді як децентралізація відповідає вимогам різноманітності. Обидві 

форми управління співіснують у різних політичних системах. Починаючи 

з 1980-х років, існує консенсус, що занадто велика централізація 

або абсолютна місцева автономія є негативним явищем, яке потребує 

запровадження ефективнішої системи співпраці між національними, 

регіональними і місцевими рівнями прийняття рішень [312]. 

З 2014 року Україна досягла значних успіхів у регіональному розвитку, 

територіальній реформі та децентралізації. Кабінет Міністрів розпочав 

багаторівневу реформу управління, що включає широкий процес 

децентралізації. За короткий проміжок часу були вжиті успішні кроки 

для стимулювання муніципальних об’єднань, забезпечення фіскальної, 

адміністративної та політичної децентралізації. Цей процес доповнюється 

Державною стратегією регіонального розвитку на 2015-2020 роки [336]. 

Децентралізація дає можливість жителям села, міста або регіону 

врегулювати свої адміністративні справи, реагувати на наявні проблеми 

громади через своїх обраних представників виконавчої влади. Надмірне 

і неефективне використання природних ресурсів є однією з причин 

децентралізації, а саме, передачі влади та створення локальних структур, 

які будуть функціонувати відповідно до принципу субсидіарності. На відміну 

від великих проектів, спрямованих на інтегрований розвиток сільської 

місцевості, децентралізований розвиток сільських територій повинен 

базуватися на малих проектах, наближених до сільського населення, а також 
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на різних рівнях підзвітності. Це дає змогу визначити більш реалістичні 

пропозиції розвитку з більшою ймовірністю їх підтримки [312]. 

На наше переконання, доцільно дозволити органам місцевого 

самоврядування виконувати всі функції щодо раціонального використання 

природних ресурсів, у тому числі і земель лісогосподарського призначення, 

які знаходяться на їхній території. За таких умов передача повноважень 

розглядається як найкраща основа планування на національному 

та регіональних рівнях, а також управління природними ресурсами, 

яка враховуватиме місцеві інтереси та національні зобов’язання [312]. 

Очевидно, що структура та система державних органів управління, 

безпосередньо впливає на ефективність використання природних ресурсів, 

у тому числі земель лісогосподарського призначення. Для оцінки 

ефективності системи загальнодержавного управління, в межах дослідження 

здійснено відповідний аналіз впливу якості державного управління 

на використання земель лісогосподарського призначення. Щоби перевірити 

гіпотезу щодо наявності такого впливу, ми створили оригінальну базу даних, 

ключовими елементами якої є динаміка зміни лісового покриву та параметри, 

які визначають чинну державну політику. Для цього були визначенні 

відповідні критерії згідно Світових Індикаторів Управління (WGI – 

Worldwide Governance Indicators), які розраховані на основі запропонованої 

методології Д. Кауфмана, А. Края і М. Мастурцці [270] за відповідними 

показниками по Україні [366], таблиця 3.9: 

− «контроль за корупцією» – окреслює, якою мірою державна влада 

використовується для задоволення приватних потреб, у т.ч. за рахунок 

незначних та значних проявів, а також «узурпація» державних органів – 

приватними бізнес-структурами (Transparency International’s Global 

Corruption), показник розраховується у відсотках серед усіх країн 

(від 0 (найнижчий) до 100 (найвищий) рівень), [368] рис. 3.15; 
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Рис. 3.15. Динаміка рейтингу України за показником «контроль 

за корупцією» згідно WGI та Transparency International’s Global Corruption* 

*Примітка: створено автором за даними WGI та Transparency International’s Global 

Corruption [366, 368] 

 

Таблиця 3.9 

Показники WGI в межах України за 2001 – 2017 рр.* 

Рік 

Рейтинг України за визначеними критеріями згідно WGI (% серед всіх країн світу) 

Контроль 

за 

корупцією 

Верховенство 

права 

Якість 

державного 

регулювання 

Ефективність 

уряду 

Політична 

стабільність і 

відсутність 

насильства/тероризму 

Право 

голосу та 

підзвітність 

громадян 

2017 22,12 25,00 40,38 35,10 6,67 47,29 

2016 20,67 24,52 36,06 31,73 6,67 47,29 

2015 14,90 22,12 29,81 34,62 5,24 43,84 

2014 14,90 23,08 29,33 39,90 5,71 43,35 

2013 11,37 23,94 30,33 31,28 20,85 37,56 

2012 12,80 26,29 29,86 32,23 41,71 40,38 

2011 15,64 23,94 29,86 21,33 43,60 44,60 

2010 16,19 25,12 33,97 24,40 45,50 45,02 

2009 15,79 27,01 32,06 21,53 34,12 50,24 

2008 19,90 27,40 33,01 27,18 45,67 50,48 

2007 21,36 27,27 36,41 29,13 48,79 49,52 

2006 24,88 24,88 31,86 36,59 43,96 47,60 

2005 25,85 27,27 32,35 32,35 37,38 39,42 

2004 16,59 26,32 39,41 32,51 29,61 28,37 

2003 16,16 25,25 30,10 32,14 34,67 30,85 

2002 11,62 24,75 30,10 30,10 33,86 33,33 

2001 8,00 14,36 29,23 26,15 32,28 30,85 

*Примітка: сформовано автором за [270, 366, 368] 
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− «верховенство права» – критерій, який демонструє дотримання 

норм чинного законодавства правоохоронними органами, судовою системою, 

в процесу укладання господарських договорів (контрактів), рівень охорони 

права власності, а також ймовірність злочинів і насильства, показник 

розраховується у відсотках серед усіх країн (від 0 (найнижчий) 

до 100 (найвищий) рівень), рис. 3.16; 

− «якість державного регулювання» – відображає здатність уряду 

формулювати та реалізовувати раціональну політику, яка дозволяє 

стимулювати розвиток приватного сектора показник розраховується 

у відсотках серед усіх країн (від 0 (найнижчий) до 100 (найвищий) рівень), 

рис. 3.16; 

− «ефективність уряду» – демонструє якість державних послуг 

і державної служби, а також ступінь незалежності останньої від політичного 

тиску, якість розробки та реалізації політичних рішень, а також ступінь 

довіри та прихильність до уряду та його політики (відсоткове значення 

серед усіх країн (від 0 (найнижчий) до 100 (найвищий) рівень), рис. 3.16.  

− «політична стабільність і відсутність насильства / тероризму» – 

критерій, що показує наскільки терористичні заходи впливають на політичну 

нестабільність та / або політично мотивоване насильство, включаючи 

тероризм (відсоткове значення серед усіх країн (від 0 (найнижчий) 

до 100 (найвищий) рівень). 

− «право голосу та підзвітність громадян» – відображає уявлення 

про те, наскільки громадяни країни впливають на виборчий процес 

державних органів, а також свободу вираження поглядів, створення 

громадських об’єднань і вільних засобів масової інформації (відсоткове 

значення серед усіх країн (від 0 (найнижчий) до 100 (найвищий) рівень). 

Варто відмітити, що ці показники по Україні є досить низькими 

у порівнянні з розвиненими країнами світу. Це свідчить про низький рівень 

менеджменту в системі державного управління, високий рівень корупції, 
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низьку ефективність урядових рішень, недотримання норм чинного 

законодавства у різних сферах життєдіяльності населення. 

 

 

Рис. 3.16. Динаміка рейтингу України за відповідними показниками 

згідно WGI та Transparency International’s Global Corruption* 

*Примітка: створено автором за даними WGI та Transparency International’s Global 

Corruption [366, 368] 

 

Забезпечення сприятливого середовища для впровадження реформи 

децентралізації передбачає прийняття більш дієвих заходів щодо формування 

ефективних органів влади та боротьби з корупцією, наразі обидва фактори 

продовжують бути хронічними проблемами в Україні [336]. 

У період з 2006-2016 рр. рейтинг України (за розрахунками WGI) 

змінився з 37-го до 32-го місця за «ефективністю уряду», а з 25-го по 20-е 

за показником «контроль за корупцією». Особливе занепокоєння викликає 

той факт, що 72% українців вважають, що громадяни не можуть вплинути 

на запобігання або припинення корупції, а в районах муніципальна влада не 

має змоги для боротьби з корупцією, вважаючи, що антикорупційні зусилля 

залежать від центральної влади. Тим не менш, якісно визначений 
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і реалізований процес децентралізації має потенціал для підвищення 

прозорості та підзвітності органів виконавчої влади та посилення 

демократичного управління, особливо на місцевому рівні. Це, у свою чергу, 

може допомогти покращити ефективність уряду та побороти корупцію, 

як негативне явище [336]. 

У подальшому, шляхом кореляційного аналізу, визначено ступінь 

впливу окреслених критеріїв WGI на землі лісогосподарського призначення, 

зокрема встановлено щільний кореляційний зв’язок (R = 0,62) 

між показником «контроль за корупцією» та офіційною (загальною) площею 

рубок лісу згідно даних Державної служби статистики України, табл. 3.10.  

 

Таблиця 3.10 

Результати кореляційного аналізу між показником «Контроль за корупцією» 

та офіційною (загальною) площею рубок лісу в Україні* 

Рік Офіційна (загальна) площа рубок 

лісу, тис. га 

«Контроль за корупцією» 

2017 419,1 22,12 

2016 386,4 20,67 

2015 399,3 14,90 

2014 382,6 14,90 

2013 415,4 11,37 

2012 417,0 12,80 

2011 421,8 15,64 

2010 402,2 16,19 

2009 357,9 15,79 

2008 425,3 19,90 

2007 476,2 21,36 

2006 468,2 24,88 

2005 464,7 25,85 

2004 Н/Д 16,59 

2003 Н/Д 16,16 

2002 Н/Д 11,62 

2001 Н/Д 8,00 

Розрахунок коефіцієнта кореляції (R)  
Колонка 1 Колонка 2 

Колонка 1 1,00 - 

Колонка 2 0,62 1,00 

*Примітка: розраховано автором за даними [38, 270, 366, 368] 
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Варто зазначити, що цей показник («Контроль за корупцією») 

абсолютно не корелює із даними втрат деревного покриву в Україні 

за даними ДЗЗ, що дає підстави довіряти Forest Global Watch як незалежному 

інструменту моніторингу за станом лісовкритих площ. 

Встановлено математичні зв’язки між показником лісистості 

та критеріями WGI, а саме «Контроль за корупцією» (R = 0,654), 

«Верховенство права» (R = 0,650), «Ефективність уряду» (R = 0,586), 

«Право голосу та підзвітність громадян» (R = 0,820), таблиця 3.11. 

 

Таблиця 3.11 

Результати кореляційного аналізу показника лісистості та критеріїв WGI 

для України * 
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  1 2 3 4 5 6 7 

Колонка 1 1,00 -  - - - - - 

Колонка 2 0,54 1,00 - - - - - 

Колонка 3 0,84 0,32 1,00 - - - - 

Колонка 4 0,32 0,28 0,24 1,00 - - - 

Колонка 5 -0,57 -0,05 -0,49 -0,76 1,00 - - 

Колонка 6 0,91 0,56 0,59 0,32 -0,53 1,00 - 

Колонка 7 0,654 0,650 0,384 0,586 -0,568 0,820 1,000 

*Примітка: розраховано автором за даними [55, 185, 270, 366, 368] 

 

Таким чином доведено, що неефективність нинішньої системи 

державного управління безпосередньо впливає на ефективність використання 

земель лісогосподарського призначення та зумовлює низький рівень 



234 

 

лісистості в межах України. Саме тому децентралізація влади, передача 

повноважень щодо використання природних ресурсів є необхідною 

передумовою для продуктивного використання земель лісогосподарського 

призначення та розвитку лісового господарства в цілому [172]. 

За даними Держгеокадастру України станом на 2016 р. (згідно форми 

6-зем), найбільшою у структурі земельного фонду є питома вага 

сільськогосподарських земель 70,8 % (42726,4 тис. га), ліси та інші лісовкриті 

площі займають 17,6 % території (10633,1 тис. га), додаток Б, забудовані 

землі – 4,2 % (2552,9 тис. га), відкриті заболочені землі – 1,6 % (982,3 тис. га), 

землі без рослинного покриву – 1,7 % (1020,6 тис. га), води – 4,0 % 

(2426,4 тис. га), рис. 3.17. 

 

 

Рис. 3.17. Структура земельного фонду України станом на 2016 рік* 

*Примітка: створено автором за даними Держгеокадастру України (стат. форми 6-зем) 

 

Аналізуючи структуру земельного фонду України в розрізі областей,  

варто зазначити, що практично в усіх областях переважають 

сільськогосподарські землі (крім Закарпатської області, де площа земель 

лісогосподарського призначення займає більшу територію області), 

що безпосередньо визначає економічну спеціалізацію регіону, рис. 3.18. 
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Рис. 3.18. Земельний фонд України в розрізі областей станом на 2016 рік* 

*Примітка: створено автором за даними Держгеокадастру України (статистичної форми 6-

зем), діаграма ранжована за площею адміністративно-територіальної одиниці у порядку 

спадання  

 

Найбільша площа земель лісогосподарського призначення зосереджена 

в таких областях, як: Житомирська (1123,4 тис. га, з них 1024,0 тис. га – 

площа земель вкритих лісовою рослинністю), Рівненська (805,8 тис. га, з них 

744,1 тис. га – площа земель вкритих лісовою рослинністю), Чернігівська 

(740,5 тис. га, з них 663,2 тис. га – площа земель вкритих лісовою 

рослинністю), Закарпатська (724,0 тис. га, з них 657,8 тис. га – площа земель 

вкритих лісовою рослинністю), Волинська (697,70 тис. га, з них 646,5 тис. га 

– площа земель вкритих лісовою рослинністю), Львівська (694,70 тис. га, 

з них 629,10 тис. га – площа земель вкритих лісовою рослинністю), Київська 

(648,80 тис. га, з них 592,80 тис. га – площа земель вкритих лісовою 

рослинністю), рис. 3.19. 
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Рис. 3.19. Діаграма земель лісогосподарського призначення у розрізі 

областей по Україні станом на 2016 рік* 

*Примітка: створено автором за даними Держгеокадастру України (статистичної форми    

6-зем)  

 

Натомість в Запорізькій (119,30 тис. га), Миколаївській (124,50 тис. га), 

Херсонській (152,10 тис. га), Кіровоградській (189,10 тис. га), 

Дніпропетровській (192,80 тис. га) областях площа земель 

лісогосподарського призначення є найменшою. 

Ліси в Україні зростають у різних природно-кліматичних умовах (Степ, 

Лісостеп, Полісся), в Карпатах, гірських районах Криму, які мають різні 

лісорослинні умови. Такі обставини впливають на лісистість в розрізі 

областей. Найвища лісистість в Україні спостерігається у областях, 

які територіально розміщенні в зоні Полісся та Карпат, а саме: Закарпатська 

(51,58 %), Івано-Франківська (42,16 %), Рівненська (37,11 %), Житомирська 
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(34,33 %), Волинська (32,09 %), Чернівецька (29,99 %), Львівська (28,82 %), 

рис. 3.20. 

 

 

Рис. 3.20. Діаграма лісистості за областями України станом на 2016 р., %* 

*Примітка: розраховано за даними Держгеокадастру України (статистичної форми 6-зем)  

 

Водночас,  найнижчий показник лісистості спостерігається в Степових, 

Лісостепових природно-кліматичних зонах України, зокрема в Запорізькій 

(4,06 %), Миколаївській (4,12 %), Херсонській (4,42 %), Дніпропетровській 

(5,13 %), Одеській (6,00 %), Кіровоградській (6,78 %), Донецькій (7,15 %), 

Полтавській областях (8,88 %). Такі показники свідчать про необхідність 

збільшення лісових площ, для покращення екологічної стабільності регіонів 

зважаючи на оптимальні показники лісистості (рис. 3.21). 

За нашими розрахунками, у 75 % областей України показник лісистості 

не досягає його оптимального рівня відповідної природно-кліматичної зони, 

що свідчить про низький рівень екологічної продуктивності земель 

лісогосподарського призначення в цих регіонах.  
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Рис. 3.21. Порівняльна діаграма фактичної та оптимальної лісистості у розрізі 

областей по Україні станом на 2016 рік, %* 

*Примітка: створено автором за даними Держгеокадастру України (статистичної форми 6-

зем) та Державного агентства лісових ресурсів України [188] 

 

У різних природно-кліматичних зонах, показник лісистості має певні 

розбіжності та не досягає оптимального значення (рис. 3.22), при якому лісові 

екосистеми мають безпосередній вплив на ґрунтовий покрив, кліматичні 

умови навколишнього середовища, водні екосистеми, знижують негативні 

прояви ерозійних процесів [188]. 

 

Рис. 3.22. Діаграма лісистості у розрізі природно-кліматичних зон України, %* 

*Примітка: створено автором за даними Державного агентства лісових ресурсів України [188]  
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Показник лісистості, на наш погляд, є одним із основних факторів 

екологічної стабільності території та біологічної продуктивності екологічної 

системи лісу. Натомість, цей критерій безпосередньо впливає на природно-

кліматичні умови регіону, формує екологічно безпечне середовище 

проживання людей тощо. Варто зазначити, що результатом виробничої 

діяльності лісогосподарських підприємств є позитивні заходи – насадження 

і висівання лісів, крім того, витрачаються кошти на сприяння природному 

поновленню території, що в свою чергу зумовлює покращення довкілля 

(рис. 3.23). 

 

 

Рис. 3.23. Витрати лісогосподарських підприємств на садіння й висівання 

лісу та сприяння природному поновленню* 

*Примітка: створено автором за даними Державного агентства лісових ресурсів України  

(форма № 10-ЛГ) 

 

Отримані результати (рис. 3.28) свідчать про позитивну динаміка 

витрат на створення лісів та сприяння природному поновленню, 

що  підтверджує висхідна експонентна лінія тренду із коефіцієнтом 

детермінації 0,9763, який підтверджує статистичну адекватність отриманих 
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розрахунків. Водночас, на основі даних виконання виробничого плану 

по лісовому господарству (форма № 10-ЛГ, затверджена наказом 

Держкомлісгоспу України № 30 від 05.02.2009 р.) в процесі дослідження 

проаналізовано економічну продуктивність використання земель 

лісогосподарського призначення в Україні у період 2005-2018 рр. у розрізі 

державних лісогосподарських підприємств, підпорядкованих 

Держлісагентству України [163, 169]. Встановлено, що у 2005-2009 рр., через 

збитки в галузі, продуктивність лісового господарства була від’ємною 

(витрати лісових підприємств значно перевищували доходи від реалізації 

деревини), зокрема, у 2005 році загальний збиток державних 

лісогосподарських підприємств України складав 122,512 млн грн, тоді як 

у 2009 році цей показник був найгіршим з економічної точки                      

зору (-582,165 млн грн) за весь період дослідження, рис. 3.24, табл. 3.12. 

 

 

Рис. 3.24. Діаграма продуктивності лісових підприємств від реалізації 

деревини* 

*Примітка: створено автором за даними Державного агентства лісових ресурсів України  

(форма № 10-ЛГ)  
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Таблиця 3.12 

Показники економічної ефективності використання капітальних вкладень у лісовому господарстві * 

Рік 

Рентабельність 

лісового 

господарства від 

реалізації 

деревини, % 

Термін 

окупності 

витрат, років 

Рух лiсопродукцiї пов’язаних з 

веденням лісового господарства, 

інших рубок та ліквідації 

захаращеності 

Рух лiсопродукцiiї вiд рубок 

головного користування 

Рух лiсопродукцiї на нижньому 

складі 

 Реалізовано (тис. грн):  Реалізовано (тис. грн):  Реалізовано (тис. грн): 

за виробничою 

собівартістю 

за  цінами реалізації 

без ПДВ 

за виробничою 

собівартістю 

за  цінами 

реалізації без ПДВ 

за виробничою 

собівартістю 

за  цінами 

реалізації без ПДВ 

2018 0,14 706 2675593,00 3111999,20 1225149,10 2107012,20 5490137,40 7940895,50 

2017 0,46 218 2038170,40 2307471,60 1101925,70 1929867,00 4368969,70 6360539,40 

2016 9,61 10 1731273,30 2040491,10 834591,20 1369869,20 4166478,20 6596643,30 

2015 15,55 6 1278812,30 1531095,40 61860,60 1039910,60 3690040,50 6119965,50 

2014 9,65 10 892000,00 1062334,70 466471,70 765348,70 2730970,40 4301404,30 

2013 2,72 36 768793,10 922086,70 353621,30 539267,30 2160027,10 3336695,10 

2012 -0,18 Неокупні витрати 632316,50 742701,20 286008,20 419780,10 1995133,80 3134619,70 

2011 9,26 10 526323,60 821517,00 243179,40 386932,60 1978195,20 3174303,40 

2010 9,04 11 407013,70 441731,70 167623,10 640904,50 1430835,50 2253236,40 

2009 -24,07 Неокупні витрати 351050,80 35701,90 177946,10 265675,40 1033858,10 1534941,40 

2008 -4,81 Неокупні витрати 356886,20 355123,50 159483,60 231950,80 1171373,40 1853908,20 

2007 -9,06 Неокупні витрати 281957,30 284867,60 129025,20 187513,50 1045753,70 1558130,50 

2006 -6,97 Неокупні витрати 234445,00 236535,20 109306,70 162989,70 829826,00 1282309,00 

2005 -8,34 Неокупні витрати 195740,20 200186,70 96361,50 125126,90 637549,20 1021106,70 

*Примітка: розраховано автором за даними Державного агентства лісових ресурсів України – формою № 10-ЛГ. 

 



242 

 

Слід вказати на той факт, що починаючи з 2013 року, майже одночасно 

з початком реформи децентралізації влади в Україні, спостерігається 

позитивна динаміка у використанні земель лісогосподарського призначення, 

державними підприємствами. Найвищі показники економічного прибутку 

від  реалізації деревини були зафіксовані у 2015 році (1169,474 млн грн), 

2016 році (877,099 млн грн), 2014 році (539,557 млн грн). Водночас, 

результати дослідження дозволяють стверджувати, що доходи 

лісогосподарські підприємства отримують виключно за рахунок реалізації 

деревини вiд рубок, пов’язаних з веденням лiсового господарства, ліквідації 

захаращеності, рубок головного користування тощо, що зумовлює 

нестабільність прибутковості цих підприємств загалом по Україні та низьку 

ефективність лісового господарства. Підтвердженням цьому є низькі 

показники економічної ефективності (рентабельність виробництва, термін 

окупності витрат) представлені вище. 

 

 

3.3 Проблеми використання та охорони земель лісогосподарського 

призначення об’єднаних територіальних громад 

 

Процес децентралізації в Україні передбачає створення ОТГ через 

добровільне об’єднання, міжмуніципальне співробітництво та внесення змін 

до Бюджетного кодексу для сприяння більшій фіскальній децентралізації, 

а завданням уряду є створення територіальних і фінансових можливостей 

для передачі повноважень і ресурсів місцевим органам влади [336]. 

Станом на12.07.2019 р. найбільша кількість ОТГ зосереджена у таких 

областях: Дніпропетровська – 62, Черкаська – 57, Житомирська – 55, 

Волинська – 51, Тернопільська – 49, Запорізька – 48, Полтавська – 47, 

Хмельницька – 47. Найменша кількість ОТГ сформована в Закарпатській – 6, 

Донецькій – 11, Луганській – 17, Харківській – 19, Кіровоградській – 21, 

Київській – 22 областях, рис. 3.25. 
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Рис. 3.25. Діаграма кількості ОТГ в розрізі областей України* 

*Примітка: створено автором за даними [47] 

 

Загалом по Україні ОТГ займають 36,25 % території, найбільшу питому 

площу в розрізі областей ОТГ займають в Запорізькій (66,90 %), 

Житомирській (65,56 %), Хмельницькій (58,89 %), Дніпропетровській 

(57,97 %), Чернігівській (57,42 %), Волинській (55,63 %), Миколаївській 

(49,52 %) областях, тоді як у Закарпатській, Вінницькій, Київській, 

Кіровоградській, Харківській, Львівській областях загальна площа ОТГ 

не перевищує 23 % загальної площі області, рис. 3.26. 

За період проведення реформи децентралізації були реалізовані 

позитивні економічні ініціативи (фінансова децентралізація), зокрема, 

внесенні відповідні законодавчі зміни до Бюджетного та Податкового 

кодексів України, завдяки чому бюджети місцевих громад збільшились 

з  68,6 млрд грн у 2014 році до 234 млрд грн у 2018 році (приріст становить 

165,4 млрд грн) [47]. 

Поява новостворених ОТГ, на нашу думку повинна вплинути 

на розв’язання еколого-економічних, соціальних проблем використання 

земель лісогосподарського призначення, які, нажаль, дотепер існують і 

потребують нагального вирішення. 
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Рис. 3.26. Діаграма кількості ОТГ в розрізі областей України* 

*Примітка: створено автором за даними [47] 

 

Так, однією з головних проблем екологічного та економічного 

характеру використання земель лісогосподарського призначення в ОТГ 

по Україні є вирубка лісовкритих площ на дрова (особливо у зимовий період, 

опалювальний сезон) для обігріву приватних осель сільських жителів, яких 

в ОТГ проживає близько 9 млн осіб [47]. Для підтвердження цього в межах 

дослідження здійснено кореляційний аналіз зв’язку між тарифом 

на газопостачання для населення та такими показниками (табл. 3.13, дод. Е): 

− офіційна (загальна) площа рубок лісу (R = - 0,14 – кореляційний 

зв’язок відсутній); 

− втрати деревного покриву в Україні за даними ДЗЗ Forest Global 

Watch (на основі досвіду країн-членів ЄС) (R = 0,93 – сильний кореляційний 

зв’язок із тарифом на газ та середнім курсом долара США – R = 0,74); 

− середній курс долара на відповідний період, грн (R = 0,93 – 

сильний кореляційний зв’язок із тарифом на газ та площею втрат деревного 

покриву – R = 0,74). 

Результатами розрахунків підтверджують, що зростання тарифу 

на газопостачання для населення впливає на збільшення площі втрат 
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деревного покриву в Україні, які були визначені за даними ДЗЗ. Натомість, 

кореляційний зв’язок між тарифом на газ і офіційною площею вирубок 

відсутній, причиною чого, на нашу думку, є недостовірність офіційних даних 

щодо площі рубок лісу та вплив корупційної складової на лісистість 

в Україні, про що було зазначено та математично обґрунтовано вище. 

 

Таблиця 3.13 

Результати кореляційного аналізу між тарифом на газопостачання для 

населення та зменшення лісовкритих площ * 

  Втрата деревного 

покриву в Україні 

за даними ДЗЗ 

(Forest Global 

Watch), тис. га 

Офіційна 

(загальна) 

площа 

рубок лісу, 

тис. га 

Тарифи на газ 

для населення, 

(грн за 1 м³, з 

ПДВ) 

Середній курс 

долара США у 

відповідному 

періоді, грн 

Втрата деревного покриву в 

Україні за даними ДЗЗ (Forest 

Global Watch), тис. га 

1,00 
   

Офіційна (загальна) площа 

рубок лісу, тис. га 

-0,18 1,00 
  

Тарифи на газ для населення, 

(грн за 1 м³, з ПДВ) 

0,93 -0,14 1,00 
 

Середній курс долара США  

у відповідному періоді, грн 

0,74 -0,28 0,87 1,00 

*Примітка: розраховано автором за даними [38, 302, 334] 

 

З метою прогнозування площі втрат деревного покриву в Україні за 

умови зміни тарифу на газопостачання для населення, курсу долара США 

у відповідному періоді, розроблена економіко-математична модель 

з  коефіцієнтом детермінації R² = 0,89 (формула 3.6) [162]: 

 

𝑌 = 47,16 + 10,44 × 𝑋1 − 0,82 × 𝑋2,                                  (3.6) 

 

де Y – площа втрат деревного покриву в Україні, тис. га; 

𝑋1 – тариф на газ для населення, грн за 1 м³, з ПДВ; 

𝑋2 – середній курс долара у відповідному періоді, грн за 1 м³, з ПДВ. 

 



246 

 

Водночас проаналізовано вплив земель лісогосподарського 

призначення на сільське господарство – врожайність сільськогосподарських 

культур [166]. З цією метою за даними Державної служби статистики 

України були визначені показники урожайності сільськогосподарських 

культур за період 2001 – 2017 рр. [41] (додаток Ж), які співставленні 

з даними щодо втрат деревного покриву в Україні, визначених за даними ДЗЗ 

Forest Global Watch (Y – результативний показник) (табл. 3.14). 

 

Таблиця 3.14 

Результати кореляційного аналізу між урожайністю та зниженням деревного 

покриву в Україні за даними ДЗЗ Forest Global Watch * 

 

Втрати деревного 

покриву в Україні за 

Forest Global Watch (Y) 

Урожайність сільськогосподарських культур 

Культури зернові та 

зернобобові (𝑋1) 

Буряк 

цукровий 

фабричний (𝑋2) 

Соняшник 

(X3) 

Картопля 

(𝑋4) 

Культури 

овочеві (𝑋5) 

Y   0,58 0,64 0,56 0,57 0,61 

𝑋1     0,91 0,91 0,87 0,86 

𝑋2       0,92 0,94 0,95 

𝑋3         0,86 0,92 

𝑋4           0,96 

𝑋5             

*Примітка: розраховано автором за даними [41, 302] 

 

Результати розрахунків вказують на пряму кореляційну залежність 

між результативним показником (Y) та детермінантами (𝑋1 – 𝑋5) – 

врожайністю сільськогосподарських культур. Тобто за збільшення втрат 

деревного покриву зростає врожайність, хоча наукові напрацювання вчених 

щодо залежності урожайності сільськогосподарських культур від лісистості 

території вказують на протилежне [225]. Причинами цього є збільшення 

норм внесення мінеральних добрив через зміну мікрокліматичних умов 

вирощування сільськогосподарських культур внаслідок вирубок лісів, 

обґрунтування таких тверджень наведені у відповідних наукових 

працях [1, 88, 115, 135, 177, 178]. 
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Натомість, здійснено відповідні математичні розрахунки, 

які підтверджують фактичну залежність між збільшенням норм внесення 

мінеральних добрив та зростанням площ втрат деревного покриву в Україні, 

визначених за даними ДЗЗ Forest Global Watch (R = 0,72), табл. 3.15. 

 

Таблиця 3.15 

Розрахунок залежності між зниженням деревного покриву в Україні та 

обсягами внесення мінеральних добрив* 

Рік 

Втрата деревного покриву в 

Україні за даними ДЗЗ – Forest 

Global Watch, тис. га 

Загальний обсяг внесених 

мінеральних добрив по Україні, 

тис. т N, P2O5 і K2O 

1 2 3 

2017 87,7 2028,1 

2016 110,0 1728,9 

2015 49,8 1415,0 

2014 47,9 1471,7 

2013 38,4 1493,8 

2012 56,2 1346,6 

2011 60,8 1266,9 

2010 52,7 1064,2 

2009 48,8 889,6 

2008 55,0 1068,5 

2007 64,9 899,8 

2006 42,7 702,0 

2005 37,0 560,5 

2004 50,1 521,2 

2003 39,4 381,6 

2002 27,6 401,7 

2001 29,2 403,9 

Розрахунок коефіцієнта кореляції (R) 

  Колонка 2 Колонка 3 

Колонка 2 1,00   

Колонка 3 0,72 1,00 

*Примітка: розраховано автором за даними [36, 41, 302] 

 

Такі обставини безпосередньо впливають на зростання середніх цін 

реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами споживачам, 

про що свідчать дані розрахунків, представлені в таблиці 3.16. 
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Таблиця 3.16 

Розрахунок математичної залежності між зниженням деревного покриву в Україні за даними ДЗЗ Forest Global Watch  

та середніми цінами реалізації продукції сільського господарства* 

Рік 

Втрата 

деревного 

покриву в 

Україні за 

даними ДЗЗ 

(Forest Global 

Watch), тис. га 

Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами, грн/т 

Культури 

зернові та 

зернобобові, 

грн/т 

Насіння 

культур 

олійних, 

грн/т  

Буряк 

цукровий 

фабричний, 

грн/т 

Картопля, 

грн/т 

Культури 

овочеві, 

грн/т 

Культури 

плодові 

та ягідні, 

грн/т 

Сільськогосподарські 

тварини (у живій 

масі), грн/т 

Молоко, 

грн/т 

Яйця, 

грн за 

тис.шт 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

2001 29,2 381,3 779,6 139,1 449,8 748,9 575,8 4175,5 603,7 210,0 

2002 27,6 312,5 850,3 128,1 555,8 864,8 509,6 3644,0 541,0 168,1 

2003 39,4 535,1 873,7 140,3 623,3 1012,7 434,0 3480,7 696,9 193,2 

2004 50,1 453,1 1153,4 135,7 530,4 1225,0 740,1 5092,7 835,3 238,3 

2005 37,0 417,8 981,5 177,0 685,2 1462,1 987,8 6909,9 1126,9 251,8 

2006 42,7 515,2 1007,5 186,0 1070,3 1547,4 1446,1 6307,7 1070,2 192,7 

2007 64,9 833,5 1866,8 157,6 1032,0 1995,4 1528,4 6466,5 1660,6 274,4 

2008 55,0 778,6 1734,6 218,9 1154,3 2059,9 1877,4 10184,3 2065,1 377,4 

2009 48,8 799,0 2086,2 409,9 1298,6 1790,0 1892,4 10362,9 1888,8 403,9 

2010 52,7 1120,9 2942,6 478,5 2131,0 2551,6 2419,8 10797,1 2938,7 470,6 

2011 60,8 1374,2 3312,0 516,0 2032,8 2139,1 3175,9 11967,2 3041,6 521,5 

2012 56,2 1547,1 3584,0 426,8 1139,6 1956,6 2707,1 13456,9 2662,2 627,0 

2013 38,4 1299,8 3087,5 397,8 1860,9 2354,0 3010,8  12901,3 3364,0 656,7 

2014 47,9 1801,4 4062,8 494,2 2173,6 2514,3 2429,1 15736,9 3588,4 782,4 

2015 49,8 2912,1 7531,5 788,6 2436,3 3903,4 5894,5 21966,2 4347,3 1333,2 

2016 110,0 3414,0 8656,1 848,6 2631,8 3924,2 5863,8 22468,0 5461,8 1108,7 

2017 87,7 3771,6 9132,0 825,3 3296,3 4136,1 8766,6 31838,4 7234,0 1145,9 
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Продовження таблиці 3.16 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

Y   0,78 0,78 0,72 0,69 0,76 0,74 0,74 0,76 0,63 

X1    1,00 0,95 0,91 0,95 0,97 0,97 0,97 0,96 

X2     0,96 0,91 0,96 0,97 0,97 0,96 0,96 

X3      0,94 0,94 0,93 0,94 0,94 0,95 

X4       0,94 0,92 0,93 0,96 0,89 

X5        0,94 0,95 0,95 0,94 

X6         0,98 0,97 0,92 

X7          0,99 0,94 

X8           0,92 

*Примітка: розраховано автором за даними [42, 302] 

 



250 

 

Фактично встановлено, що втрата деревного покриву в Україні [302] 

впливає на зростання середніх цін реалізації продукції 

сільськогосподарськими підприємствами, а коефіцієнти кореляції 

змінюються від 0,63 до 0,78 за відповідними сільськогосподарськими 

культурами (рис. 3.27). 

 

 

Рис. 3.27. Діаграма залежності між цінами реалізації сільськогосподарської 

продукції та площею втрат деревного покриву в Україні* 

*Примітка: розраховано автором за даними [42, 302] 

 

Відомо, що скорочення лісових площ (зниження лісистості) впливає 

на погіршення стану довкілля, саме тому однією з найважливіших соціальних 

проблем використання земель лісогосподарського призначення в ОТГ 

є забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення, 

яка визначається рівнем захворюваності та смертністю людей. 
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та встановлення обставин такого зв’язку. За відсутністю статистичної 

інформації щодо смертності населення за окремими ОТГ, дослідження 

здійснювались в розрізі відповідних областей. З цією метою проаналізовано 

дані Державної служби статистики України по коефіцієнту смертності 

за статтю та причинами смерті за регіонами у 2017 році [44], додаток К. 

За допомогою кореляційного методу отримані такі результати впливу 

показника лісистості на смертність та причини смерті по областях (табл. 3.17, 

додаток К) [164]: 

- показник лісистості має сильний обернений кореляційний зв’язок  

зі смертністю в регіонах України (R = – 0,60), тобто при зниженні лісистості 

кількість померлих в областях зростає; 

- серед усіх випадків смертей населення (хвороби життєво-

важливих систем органів людини, зовнішні причини захворюваності 

та  смертності тощо) були встановлені обернені кореляційні зв’язки між 

показником лісистості та кількістю померлих від новоутворень (R = – 0,70), 

з них від злоякісних пухлин (R = – 0,70), в тому числі органів травлення 

(R= – 0,68) та органів дихання і грудної клітки ( – 0,79). 

 

Таблиця 3.17 

Кореляційний аналіз впливу лісистості на смертність населення в Україні* 

№ 

Усього 

померлих 

У тому числі: 

Лісистість 

% 
від 

новоутворень 

з них від злоякісних 

новоутворень 

усього 
органів 

травлення 

органів 

дихання та 

грудної 

клітки 

1 2 3 4 5 6 

Колонка 1 1,00 - - - - - 

Колонка 2 0,72 1,00 - - - - 

Колонка 3 0,72 1,00 1,00 - - - 

Колонка 4 0,76 0,98 0,98 1,00 - - 

Колонка 5 0,60 0,84 0,83 0,80 1,00 - 

Колонка 6 -0,60 -0,70 -0,70 -0,68 -0,79 1,00 

*Примітка: розраховано автором 
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У підтвердження результатів розрахунків слід навести результати 

дослідження Дребот О. І. [63], яка наголошує на безпосередньому 

взаємозв’язку між людиною та навколишнім середовищем. Зокрема, вченою 

встановлено взаємодію людини з біоекологічною системою лісу, а саме, 

екогомологічна функція лісових систем визначається у зниженні 

захворюваності населення та покращення умов праці зайнятих 

у лісогосподарській сфері економіки. Так, розрахований для Львівської 

області коефіцієнт кореляції вказує на обернений математичний зв’язок 

між  показником лісистості і рівнем захворюваності населення на онкологічні  

хвороби (R = – 0,571) та випадками смертності (R = – 0,453). 

Водночас, на показник смертності в Україні впливає й рівень корупції, 

для підтвердження цього факту визначено зв’язок між коефіцієнтом 

смертності за період 2001 – 2016 рр. (за даними Світового банку) [364] 

та показником, який вже було застосовано в ході дослідження – «Контроль за 

корупцією» (за даними Transparency International’s Global Corruption, 

The  Worldwide Governance Indicators (WGI)) [366, 368], кореляційний зв’язок 

між цими показниками дорівнює 0,70, що свідчить про наявність сильного 

взаємозв’язку між факторами. 

Таким чином доведено, що неефективне використання земель 

лісогосподарського призначення може безпосередньо впливати 

на  формування соціально-демографічних, економічних та екологічних 

проблем функціонування та розвитку ОТГ. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. У результаті дослідження встановлено, що лісистість території 

України з 1946 року по 2018 року зросла на 4,5 %, тобто динаміка лісистості 

є позитивною, що підтверджує й висхідна лінія тренду, але незначною, 

лише 0,3 % на рік. За таких тенденцій, за нашими прогнозними 
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розрахунками,  лісистість у 2030 році становитиме лише 17,2 % території 

України. 

2. Встановлено, що з 1997 р. по 2017 рр. показник обсягу продукції 

(товарів та послуг) лісового господарства (у фактичних цінах) зріс 

до 13774,6 млн грн (458,39 млн євро за комерційного курсу валют станом 

на 12.06.2019 року 30,05 грн / євро). Порівняльний аналіз за цим показником 

України з країнами-членами ЄС показав, що вона займає найнижчі позиції 

після Кіпру (3,41 млн євро), Люксембургу (30,53 млн євро), Греції 

(93,58 млн євро), Нідерландів (254,00 млн євро), Хорватії (302,83 млн євро), 

Словенії (402,13 млн євро), Бельгії (411,10 млн євро), Ірландії 

(418,00  млн євро) які мають незначну площу лісів,  порівняно з середньою 

по ЄС, на противагу Україні (займає 7 місце за площею лісів серед країн-

членів ЄС). Таке становище є неприпустимим з позицій ведення ефективного 

лісового господарства та з огляду на пряму кореляційну залежність 

між площею лісів (лісовкритих площ) і обсягом лісової продукції, який 

дорівнює 0,66. Причинами таких негативних явищ і низьких економічних 

показників по Україні в галузі лісового господарства є відсутність 

конкурентоспроможних деревообробних комбінатів, необхідність у зміні 

спеціалізації таких підприємств, значний обсяг імпорту деревних ресурсів 

у  якості сировини, негативні корупційні явища в сфері державного 

управління лісовою галуззю, численні незаконні рубки тощо.  

3. Розроблена в процесі дослідження економіко-математична 

модель дозволяє визначати загальний обсяг продукції лісового господарства 

як результативний показник через дані щодо заготівлі деревини. Статичність 

отриманої моделі підтверджується коефіцієнтом детермінації – 0,704 

та   критерієм Фішера – 45,26, який не перевищує табличного значення. 

4. Обґрунтовано низьку релевантність статистичної інформації 

Державної служби статистики України щодо площ рубок, на відмінну 

від  даних, отриманих шляхом ДЗЗ – Forest Global Watch. Визначено, 

що на обсяг продукції (товарів та послуг) лісового господарства 
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(у фактичних цінах) в Україні суттєво впливає площа втраченого деревного 

покриву за даними ДЗЗ Forest Global Watch (R = 0,76), на відмінну від площі 

рубок,  що  отримана  за даними Державної служби статистики України 

(R = - 0,37). 

5. З огляду на наявну динаміку та циклічність негативних наслідків 

лісових пожеж, зпрогнозовано до 2030 року площу лісових земель, 

яка ймовірно буде пройдена лісовими пожежами, а також обсяг згорілого 

(пошкодженого) лісу на пні та збитки, заподіяні лісовими пожежами. 

Визначено, що площа лісових земель, пройдена пожежами, становитиме 

49,991 тис. га, загальний обсяг згорілого та пошкодженого лісу на пні – 

4,086 млн м3, збитки, заподіяні лісовими пожежами – 906,211 млн грн, 

або 1,817 млрд грн з урахуванням індексу споживчих цін 2018 року. 

З метою оперативної оцінки збитків, заподіяних внаслідок лісових пожеж, 

запропоновано використовувати розроблену регресійну модель, адекватність 

якої підтверджується критерієм Фішера – 107,659 та коефіцієнтом 

детермінації R² = 0,923.  

6. Встановлено, що в Україні з 1 га площі лісів, придатних 

для   товарного виробництва формується 157,54 м³ деревини, що у 2 рази 

менше, ніж у таких країнах-членах ЄС, як Словенія (345,83 м³), Австрія 

(335,73 м³), Німеччина (320,78 м³), Люксембург (299,14 м³), Чехія (291,59 м³), 

Румунія (279,53 м³). 

7. За співвідношенням обсягу продукції (товарів та послуг) лісового 

господарства (у фактичних цінах) і площі лісів Україна (47,75 євро/га), серед-

країн членів ЄС займає останні позиції (Данія (1087,60 євро/га), Чехія 

(960,32 євро/га), Нідерланди (843,85 євро/га), Литва (836,12 євро/га), 

Німеччина (813,18 євро/га), Австрія (715,07 євро/га), Ірландія (661,38 євро/га) 

тощо), що свідчить про низьку економічну ефективність ведення лісового 

господарства та залежність вітчизняного ринку від курсу валют 

(гривня/євро), що значно здешевлює продукцію вітчизняного виробництва 

відносно європейських аналогів. Це зумовлює низьку 
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конкурентоспроможність, постійний брак коштів на впровадження нових 

технологічних процесів і сучасного деревообробного устаткування, низький 

рівень доходності лісогосподарського підприємства порівняно 

з європейськими країнами. 

8. Доведено, що неефективність нинішньої системи державного 

управління (встановлена за Світовими Індикаторами Управління (WGI – 

Worldwide Governance Indicators) та Transparency International’s Global 

Corruption) безпосередньо впливає на ефективність використання земель 

лісогосподарського призначення та зумовлює низький рівень лісистості 

в Україні (простежується щільний кореляційний зв’язок (R = 0,62) 

між  показником «Контроль за корупцією» та офіційною (загальною) площею 

рубок лісу (за даними Державної служби статистики України); математичні 

зв’язки також встановлені між показником лісистості та критеріями WGI, 

а саме «Контроль за корупцією» (R = 0,654), «Верховенство права» 

(R = 0,650), «Ефективність уряду» (R = 0,586), «Право голосу та підзвітність 

громадян» (R = 0,820)). Саме тому децентралізація влади, передача 

повноважень щодо використання природних ресурсів є необхідною 

передумовою для продуктивного використання земель лісогосподарського 

призначення та розвитку лісового господарства в цілому. 

9. В результаті дослідження з’ясовано, що найвища лісистість 

в Україні спостерігається в областях, які територіально розміщенні в зоні 

Полісся та Карпат, а саме Закарпатській (51,58 %), Івано-Франківській 

(42,16 %), Рівненській (37,11 %), Житомирській (34,33 %), Волинській 

(32,09 %), Чернівецькій (29,99 %), Львівській (28,82 %). Водночас, 

найнижчий показник лісистості спостерігається в Степових, Лісостепових 

природно-кліматичних зонах України, зокрема: Запорізькій (4,06 %), 

Миколаївській (4,12 %), Херсонській (4,42 %), Дніпропетровській (5,13 %), 

Одеській (6,00 %), Кіровоградській (6,78 %), Донецькій (7,15 %), Полтавській 

областях (8,88 %). Такі показники свідчать про необхідність збільшення 
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лісових площ для посилення екологічної стабільності регіонів, зважаючи 

на оптимальні показники лісистості. 

10. Встановлено, що 75 % областей України мають показник 

лісистості, який не досягає оптимального рівня, встановленого 

для відповідної природно-кліматичної зони, що свідчить про низький рівень 

екологічної продуктивності земель лісогосподарського призначення 

в цих регіонах. 

11. Обґрунтовано, що однією з головних еколого-економічних 

проблем використання земель лісогосподарського призначення в ОТГ 

України є вирубка лісовкритих площ на дрова (особливо у зимовий період, 

опалювальний сезон) з метою обігріву приватних осель сільських жителів, 

яких в ОТГ проживає близько 9 млн осіб.  

12. Результати досліджень доводять, що зростання тарифу 

на газопостачання для населення впливає на збільшення площі втрат 

деревного покриву в Україні, які були визначені за даними ДЗЗ (R = 0,93 – 

щільний кореляційний зв’язок із тарифом на газ та середнім курсом долара 

США (R  = 0,74). Натомість, кореляційний зв’язок між тарифом 

на газопостачання та офіційною площею вирубок відсутній, причиною 

цьому, на нашу думку, є недостовірність офіційних даних щодо площі рубок 

лісу та вплив корупційної складової на лісистість в Україні 

13. З метою прогнозування площі втрат деревного покриву в Україні 

за умови зміни тарифу на газопостачання для населення, а також курсу 

долара США, розроблена економіко-математична модель з коефіцієнтом 

детермінації – R² = 0,89. 

14. Математичними розрахунками доведено, що втрата деревного 

покриву впливає на збільшення норм внесення мінеральних добрив, 

насамперед через зміну мікрокліматичних умов вирощування 

сільськогосподарських культур внаслідок вирубок лісів (залежність 

між збільшенням норм внесення мінеральних добрив та зростанням площі 

втрат деревного покриву в Україні, визначених за даними ДЗЗ Forest Global 
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Watch (R = 0,72)). Такі обставини безпосередньо впливають на зростання 

середніх цін реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами. 

15. Науково обґрунтовано вплив показника лісистості на смертність 

населення. Зокрема, за умови зменшення лісистості кількість померлих 

в областях зростає, що підтверджується оберненим кореляційним зв’язком 

між смертністю в регіонах України та лісистістю (R = – 0,60). 

Серед  досліджених випадків смертей населення (хвороби життєво-важливих 

систем органів людини, зовнішні причини захворюваності та смертності 

тощо) визначена залежність між зміною динаміки лісистості та кількістю 

померлих від новоутворень  (R = – 0,70), з них,  від  злоякісних  пухлин 

(R = – 0,70), в тому числі органів травлення (R= – 0,68) та органів дихання 

і грудної клітки (R= – 0,79). 
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РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ 

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

4.1 Розрахунок економічної ефективності використання земель 

лісогосподарського призначення в умовах децентралізації 

 

Економічна ефективність використання земель лісогосподарського 

призначення є основним критерієм для оцінки теоретичних і практичних 

рекомендацій для прийняття управлінських рішень у сфері 

природокористування в умовах децентралізації.  

З метою встановлення економічної ефективності, за даними 

Державного агентства лісових ресурсів України, проведено порівняння 

загальних витрат та валового доходу лісового господарства в розрізі 

державних лісогосподарських підприємств України. В якості офіційної 

інформаційної бази використано звіт про виконання виробничого плану 

по лісовому господарству за січень-грудень 2017 року (форма 10-ЛГ).  

Загальні витрати лісогосподарських підприємств з використання земель 

лісогосподарського призначення по Україні, включають наступні статті 

видатків: 

− витрати на лісове господарство (рис. 4.1): 

1) лісовпорядкування та проектно-вишукувальні роботи 

(166,38 млн грн); 

2) рубки формування та оздоровлення лісів та інші заходи 

(2737,17 млн грн); 

3) допоміжні лісогосподарські роботи (1053,48 млн грн); 

4) відновлення лісів на землях, наданих у постійне користування 

(918,39 млн грн); 

5) охорона лісу від пожеж (310,81 млн грн); 
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6) боротьба зі шкідниками та хворобами лісу (55,13 млн грн); 

7) мисливське господарство (51,15 млн грн); 

8) загальновиробничі (цехові) витрати (3395,29 млн грн); 

9) адміністративні витрати (1452,69 млн грн). 

 

 

 

Рис. 4.1. Структура витрат лісового господарства України* 

*Примітка: створено автором за даними Державного агентства лісових ресурсів України – 

формою № 10-ЛГ 

 

Найбільша частка витрат на лісове господарство в Україні 

спостерігається в Київській області (54 % від загальної суми витрат на лісове 

господарство по країні), натомість, наступними областями за відповідною 

статтею витрат є Житомирська (лише 5 % від загальної суми витрат на лісове 

господарство по Україні) та Рівненська (5 %) області. Отже, лісогосподарські 

підприємства Київської області є беззаперечними лідерами у фінансуванні 

лісового господарства для здійснення виробничої діяльності, хоча площа 

лісових земель в регіоні не є найбільшою (рис. 4.2).  
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− витрати на захисні лісонасадження: 

1) лісорозведення на землях наданих у постійне користування 

(38614,2 тис. грн); 

2) лісорозведення на землях інших землекористувачів; 

3) створення полезахисних лісових смуг; 

 

 

Рис. 4.2. Діаграма структури витрат лісового господарства в розрізі областей 

України* 

*Примітка: створено автором за даними Державного агентства лісових ресурсів України – 

формою № 10-ЛГ 

 

− витрати на збереження природно-заповідного фонду (рис. 4.3): 
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1) лісовпорядкування та проектно-вишукувальні роботи 

(994,4 тис. грн); 

2) рубки формування та оздоровлення лісів та інші заходи 

(6583,0 тис. грн); 

3) допоміжні лісогосподарські роботи (8501,4 тис. грн); 

4) відновлення лісів на землях, наданих у постійне користування 

(1414,6 тис. грн); 

5) охорона лісу від пожеж (12243,2 тис. грн); 

6) боротьба зі шкідниками та хворобами лісу (104,3 тис. грн); 

7) мисливське господарство (2674,8 тис. грн); 

8) загальновиробничі (цехові) витрати (73328,2 тис. грн); 

9) адміністративні витрати (80200,0 тис. грн). 

У структурі витрат на збереження природно-заповідного фонду 

в Україні найбільшу частку займають адміністративні (43,11 %) 

та загальновиробничі витрати (39,41 %), рис. 4.3. 

 
 

 
 

Рис. 4.3. Діаграма структури витрат на збереження природно-заповідного 

фонду в Україні* 

*Примітка: створено автором за даними Державного агентства лісових ресурсів України – 

формою № 10-ЛГ  
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− витрати на спеціальне використання лісових ресурсів 

та інші заходи: 

1) заготівля деревини в порядку рубок головного користування 

(3881892,4 тис. грн); 

2) заготівля другорядних лісових матеріалів (7654,6 тис. грн); 

3) здійснення побічних лісових користувачів (424 тис. грн); 

4) використання корисних властивостей лісів (1362,2 тис. грн); 

5) загальновиробничі (цехові) витрати (3495051,2 тис. грн); 

6) адміністративні витрати (2225361,2 тис. грн); 

7) інші заходи (1118835,8 тис. грн). 

Водночас, до доходів лісогосподарських підприємств від здійснення 

своєї виробничої діяльності відносяться наступні надходження: 

− від руху лiсопродукцiї внаслідок рубок, пов'язаних з веденням 

лiсового господарства, інших рубок та ліквідації захаращеності (4,74 млрд грн): 

1) від розробки хлистів (стовбур поваленого дерева, очищений 

від гілок, верхівки і пневої частини); 

2) реалізації деревини (за цінами реалізації без ПДВ); 

3) заготовлі ялинок із хворосту; 

4) iншi надходження. 

− від руху лiсопродукцiї внаслідок рубок головного користування 

(4088183,0 тис. грн): 

1) від розробки хлистів; 

2) реалізації деревини (за цінами реалізації без ПДВ); 

3) заготовлі ялинок із хворосту; 

4) iншi надходження. 

− від руху лiсопродукцiї на нижньому складі (13682410,2 тис. грн): 

1) від розробки хлистів; 

2) реалізації деревини (за цінами реалізації без ПДВ); 

3) заготовлі ялинок із хвороста; 
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4) iншi надходження. 

Серед окреслених позицій надходжень від використання земель 

лісогосподарського призначення найбільшу частку в Україні займають 

доходи від руху лiсопродукцiї на нижньому складі – 72 % від загального 

обсягу надходжень, рис. 4.4. 

 

 

Рис. 4.4. Структура доходів від використання земель лісогосподарського 

призначення за областями України* 

*Примітка: створено автором за даними Державного агентства лісових ресурсів України – 

формою № 10-ЛГ (2017 рік) 
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які поступають від руху лiсопродукцiї внаслідок рубок головного 

користування (13 %). З результатів аналізу доходів від використання земель 

лісогосподарського призначення державними підприємствами в розрізі 

областей України слідує, що в таких областях як Київська, Черкаська, 

Хмельницька, Тернопільська, Рівненська, Житомирська, Сумська, Вінницька, 

Волинська переважно надходження отримані від руху лісопродукції на 

нижньому складі, тоді як у Херсонській, Дніпропетровській, Миколаївській, 

Запорізькій, Одеській, Харківській, Донецькій, Луганській областях – 

це переважно надходження від руху лiсопродукцiї внаслідок рубок, 

пов’язаних з веденням лісового господарства, інших рубок та ліквідації 

захаращеності переважають у загальній структурі доходів 

від лісогосподарської діяльності підприємств. 

Наступний етап дослідження  полягав у співставленні загальних витрат 

і валового доходу від використання земель лісогосподарського призначення 

та визначення чистого прибутку лісогосподарських підприємств, отримані 

результати зведено в табл. 4.1 та унаочнено на рис. 4.5. 

Економічна ефективність використання земель лісогосподарського 

встановлена з а допомогою відносних показників, які характеризують 

ефективність використання вкладень, а також  індексів, зокрема: 

- загальні витрати лісогосподарських підприємств на одиницю 

площі лісових земель, грн/га; 

- валовий дохід лісогосподарських підприємств на одиницю площі 

лісових земель, грн/га; 

- чистий прибуток, отриманий лісогосподарськими 

підприємствами у розрахунку на 1 га, грн/га; 

- термін окупності капітальних витрат лісогосподарських 

підприємств, роки; 

- коефіцієнт ефективності капітальних вкладень (рентабельність 

лісового господарства), %. 



 

 

Таблиця 4.1 

Розрахунок чистого прибутку від використання земель лісогосподарського призначення в Україні станом на 2017 р.* 

Назва адміністративно-

територіальної одиниці 

Загальна площа Загальні витрати 

лісогосподарських 

підприємств 

Валовий дохід від 

лісогосподарського 

виробництва 

Чистий прибуток 

лісогосподарських 

підприємств 
Адміністративно-

територіальної одиниці 

з них: 

лісові землі 

тис. га тис. га % тис. грн тис. грн тис. грн 

Київська 2812,1 631,8 22,5 11420268,3 12215991,4 795723,1 

Черкаська 2091,6 330,0 15,8 561186,9 720214,6 159027,7 

Житомирська 2982,7 1068,2 35,8 1375972,7 1512509,8 136537,1 

Рівненська 2005,1 793,5 39,6 984274,7 1098390,2 114115,5 

Хмельницька 2062,9 279,7 13,6 513493,9 592232,7 78738,8 

Чернігівська 3190,3 691,4 21,7 664555,1 742259,2 77704,1 

Закарпатська 1275,3 677,5 53,1 795612,9 859545,4 63932,5 

Чернівецька 809,6 253,0 31,3 432500,9 494235,8 61734,9 

Івано-Франківська 1392,7 609,2 43,7 625742,6 683133,4 57390,8 

Тернопільська 1382,4 194,9 14,1 182374,7 226164,5 43789,8 

Сумська 2383,2 450,1 18,9 605885,0 623082,5 17197,5 

Вінницька 2649,2 367,2 13,9 555833,1 569837,0 14003,9 

Полтавська 2875,0 272,7 9,5 229982,2 238334,4 8352,2 

Кіровоградська 2458,8 179,0 7,3 180392,1 187882,8 7490,7 

Донецька 2651,7 199,6 7,5 31680,2 23638,5 -8041,7 

Запорізька 2718,3 118,4 4,4 22015,9 12391,2 -9624,7 

Луганська 2668,3 338,6 12,7 86565,0 74470,1 -12094,9 

Миколаївська 2458,5 123,1 5,0 29717,1 15998,1 -13719,0 

Одеська 3331,4 216,3 6,5 66668,1 51102,5 -15565,6 

Харківська 3141,8 403,1 12,8 259895,9 236454,7 -23441,2 

Херсонська 2846,1 150,0 5,3 43002,3 18465,8 -24536,5 

Дніпропетровська 3192,3 188,8 5,9 54523,1 29981,0 -24542,1 

Львівська 2183,1 664,2 30,4 661388,5 634665,7 -26722,8 

Волинська 2014,4 668,2 33,2 712207,9 649310,3 -62897,6 

*Примітка: розраховано автором за даними Державного агентства лісових ресурсів України – формою № 10-ЛГ 

2
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Рис. 4.5. Діаграма прибутковості використання земель лісогосподарського 

призначення державними підприємствами за областями України* 

*Примітка: розраховано автором за даними Державного агентства лісових ресурсів 

України – формою № 10-ЛГ (2017 рік) 

 

Результати розрахунків показників, використаних для дослідження 

економічної ефективності використання земель лісогосподарського 

призначення, зокрема загальних витрат лісогосподарських підприємств 

на одиницю площі лісових земель, грн/га; валового доходу  

лісогосподарських підприємств на одиницю площі лісових земель; чистого 

прибутку, отриманого лісогосподарськими підприємствами у розрахунку 

на 1 га; терміну окупності в роках капітальних витрат лісогосподарських 

підприємств; рентабельності лісового господарства наведено в табл. 4.2. 
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З діаграми, що унаочнює результати розрахунків рентабельності 

лісогосподарських підприємств за областями України (рис. 4.6) слідує, 

що найбільш рентабельними є ті з них, що розміщені в Черкаській 

та Тернопільській  областях. 

 
   

 

Рис. 4.6. Діаграма рентабельності лісогосподарських підприємств за 

областями України* 

*Примітка: розраховано автором за даними Державного агентства лісових ресурсів 

України – формою № 10-ЛГ (2017 рік) 

 

За результатами розрахунків ефективності використання земель 

лісогосподарського призначення слідує, що найприбутковіше 

лісогосподарське виробництво в Україні у розрахунку на 1 га лісових земель, 

зосереджено в Київській, Черкаській, Хмельницькій, Чернівецькій, 

Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській областях, рис. 4.7.  
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Таблиця 4.2 

Розрахунок ефективності використання земель лісогосподарського призначення в Україні * 

Назва 
адміністративно-
територіальної 

одиниці 

Загальні витрати 
лісогосподарських 

підприємств на одиницю 
площі лісових земель 

Валовий дохід 
лісогосподарських 

підприємств на одиницю 
площі лісових земель 

Прибуток отриманий 
лісогосподарськими 

підприємствами  
у розрахунку на 1 га 

Коефіцієнт ефективності 
капітальних вкладень 

(рентабельність лісового 
господарства) 

Термін окупності 
капітальних витрат 
лісогосподарськими 

підприємствами 
грн/га грн/га грн/га % роки 

Київська 18075,8 19335,2 1259,5 7,0 14 
Черкаська 1700,6 2182,5 481,9 28,3 4 
Житомирська 1288,1 1415,9 127,8 9,9 10 
Рівненська 1240,4 1384,2 143,8 11,6 9 
Хмельницька 1835,9 2117,4 281,5 15,3 7 
Чернігівська 961,2 1073,6 112,4 11,7 9 
Закарпатська 1174,3 1268,7 94,4 8,0 12 
Чернівецька 1709,5 1953,5 244,0 14,3 7 
Івано-Франківська 1027,2 1121,4 94,2 9,2 11 

Тернопільська 935,7 1160,4 224,7 24,0 4 
Сумська 1346,1 1384,3 38,2 2,8 35 
Вінницька 1513,7 1551,8 38,1 2,5 40 
Полтавська 843,4 874,0 30,6 3,6 28 
Кіровоградська 1007,8 1049,6 41,8 4,2 24 
Донецька 158,7 118,4 -40,3 -25,4 Неокупні витрати 
Запорізька 185,9 104,7 -81,3 -43,7 Неокупні витрати 
Луганська 255,7 219,9 -35,7 -14,0 Неокупні витрати 
Миколаївська 241,4 130,0 -111,4 -46,2 Неокупні витрати 
Одеська 308,2 236,3 -72,0 -23,3 Неокупні витрати 

Харківська 644,7 586,6 -58,2 -9,0 Неокупні витрати 
Херсонська 286,7 123,1 -163,6 -57,1 Неокупні витрати 
Дніпропетровська 288,8 158,8 -130,0 -45,0 Неокупні витрати 
Львівська 995,8 955,5 -40,2 -4,0 Неокупні витрати 
Волинська 1065,9 971,7 -94,1 -8,8 Неокупні витрати 

*Примітка: розраховано автором за даними Державного агентства лісових ресурсів України – формою № 10-ЛГ (на 2017 рік) 
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Рис. 4.7. Діаграма ефективності використання земель лісогосподарського 

призначення в Україні* 

*Примітка: розраховано автором за даними Державного агентства лісових ресурсів 

України – формою № 10-ЛГ (на 2017 рік) 

 

Найбільш рентабельне лісогосподарське виробництво зосереджено 

в Черкаській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській, 

Рівненській областях, термін окупності витрат яких становить до 9 років 

(рис. 4.8). У Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Вінницькій областях 

лісове господарство є низькорентабельним, період окупності капітальних 

витрат становить 24 – 40 років. Водночас в таких областях, як Донецька, 

Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Херсонська, 

Дніпропетровська, Львівська, Волинська, використання земель 

лісогосподарського призначення є неприбутковим, нерентабельним і завдає 

економічних збитків лісогосподарським підприємствам.   
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Рис. 4.8. Діаграма прибутковості земель лісогосподарського призначення в Україні* 

*Примітка: розраховано автором за даними Державного агентства лісових ресурсів України – формою № 10-ЛГ (на 2017 рік) 
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У процесі дослідження встановлено, що величина прибутку від 1 га 

земель лісогосподарського призначення абсолютно не залежить від загальної 

площі лісових земель в області (R = – 0,32). Водночас, прибуток від 1 га 

земель лісогосподарського призначення корелює з витратами 

та рентабельністю лісового господарства (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 

Кореляційний аналіз між показниками ефективності використання земель 

лісогосподарського призначення* 

 

Прибуток від 

1 га земель 

л/г 

призначення 

Витрати л/г 

підприємства 

Рентабельність 

лісового 

господарства 

Термін окупності 

капітальних витрат 

лісогосподарськими 

підприємствами 

Прибуток від 1 га 

земель 

лісогосподарського 

призначення 

1,00    

Витрати 

лісогосподарського 

підприємства 

0,90 1,00   

Рентабельність 

лісового господарства 
0,53 0,23 1,00  

Термін окупності 

капітальних витрат 

лісогосподарськими 

підприємствами 

0,25 0,19 0,40 1,00 

*Примітка: розраховано автором 

 

З метою встановлення причин неефективного використання земель 

лісогосподарського призначення у 42 % областей України проаналізовано 

природно-кліматичні умови лісогосподарського виробництва. З цією метою 

всі області країни, а також показники ефективності використання земель 

лісогосподарського призначення були згруповані за природно-кліматичними 

зонами розташування  областей, табл. 4.4 [176]. 

З використанням геоінформаційних технологій розроблено картосхему 

прибутковості земель лісогосподарського призначення за областями України, 

рис. 4.9. На картосхемі є як області з негативними показниками ефективності 

використання земель лісогосподарського призначення, які  розташовані 
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у Степовій природно-кліматичній зоні, так і області з позитивними 

показниками («лінії беззбитковості» лісогосподарських підприємств) – 

Лісостепова зона та Полісся. 

 

Таблиця 4.4 

Ефективність використання земель лісогосподарського призначення у розрізі 

природно-кліматичних зон в Україні * 

Назва 

природно-

кліматичної 

зони 

Назва області 

Загальні витрати 

лісогосподарських 

підприємств на 

одиницю площі 

лісових земель, 

грн/га 

Прибуток у 

розрахунку на 

1 га лісових 

земель, грн/га 

Рентабельність 

лісового 

господарства, 

% 

Адміністративні 

витрати на 

лісове 

господарство у 

розрахунку на 1 

га лісових 

земель, грн/га 

Полісся та 

Карпати 

Івано-Франківська 1027,2 94,2 9,2 74,7 

Волинська 1065,9 -94,1 -8,8 81,1 

Житомирська 1288,1 127,8 9,9 41,2 

Закарпатська 1174,3 94,4 8 92,3 

Львівська 995,8 -40,2 -4 58,9 

Рівненська 1240,4 143,8 11,6 55,3 

Чернігівська 961,2 112,4 11,7 33,9 

ПН частина 

Полісся,  

ПД частина 

Лісостеп 

Київська 18075,8 1259,5 7 1233,7 

Сумська 1346,1 38,2 2,8 89,3 

Лісостеп 

Вінницька 1513,7 38,1 2,5 175,8 

Полтавська 843,4 30,6 3,6 70,3 

Тернопільська 935,7 224,7 24 73,8 

Харківська 644,7 -58,2 -9 103,3 

Хмельницька 1835,9 281,5 15,3 118 

Черкаська 1700,6 481,9 28,3 107,7 

Чернівецька 1709,5 244 14,3 56,9 

Степ 

Дніпропетровська 288,8 -130 -45 60,8 

Донецька 158,7 -40,3 -25,4 41,7 

Запорізька 185,9 -81,3 -43,7 28,8 

Кіровоградська 1007,8 41,8 4,2 146,8 

Луганська 255,7 -35,7 -14 33,5 

Миколаївська 241,4 -111,4 -46,2 71,2 

Одеська 308,2 -72 -23,3 81 

Херсонська 286,7 -163,6 -57,1 70,9 

*Примітка: розраховано автором за даними Державного агентства лісових ресурсів 

України – формою № 10-ЛГ (на 2017 рік) 

 

Такі результати дають підстави стверджувати про безпосередній вплив 

природно-кліматичних умов, переважаючих ґрунтів, сонячного режиму, 

кількості та доступності вологи на ефективність використання земель 

лісогосподарського призначення. За результатами аналізу прибутковості 
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земель лісогосподарського призначення в розрізі природно-кліматичних зон, 

можна зробити висновок, що прибутковими є області переважної частини 

Лісостепової, Поліської зони та Карпат, так звані території беззбитковості 

лісогосподарських підприємств, виключенням є Волинська (-94,1 грн/га), 

Харківська (-58,2 грн/га) та Львівська (-40,2 грн/га) області. В Степовій 

природно-кліматичній зоні використання земель лісогосподарського 

призначення наразі є неефективним (лісове господарство є збитковим), 

винятком в цьому випадку є лише Кіровоградська область – чистий прибуток 

лісового господарства області становить 41,8 грн/га. 

 

 

Рис. 4.9. Картосхема прибутковості земель лісогосподарського призначення в 

Україні* 

*Примітка: створено автором за даними Державного агентства лісових ресурсів України – 

формою № 10-ЛГ (на 2017 рік) 

 

Для усереднення показників ефективності використання земель 

лісогосподарського призначення у природно-кліматичних зонах, застосовано 
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показник середнього вагового значення (загальна арифметична середина), 

формула 4.1 [77]: 

 

 
 i

ii
ліс.

p

еp
Е


= ,      (4.1) 

 

де Еліс. – середнє вагове (середньозважене) значення ефективного 

використання земель лісогосподарського призначення; 

рі – вагові коефіцієнти (формула 4.2); 

еі – результати ефективності використання земель лісогосподарського 

призначення області у відповідній природно-кліматичній зоні. 

 

Вага результату ефективності використання земель лісогосподарського 

призначення рі визначається за формулою 4.2: 

 

S

k
=р ,     (4.2) 

 

де k – довільно обране число, 

S – площа лісових земель. 

 

За допомогою наведеного вище показника загальної арифметичної 

середини розраховано середньозважені індекси ефективності використання 

земель лісогосподарського призначення для природно-кліматичних зон, 

зокрема, середньозважені витрати на 1 га лісових земель, грн/га; 

середньозважений валовий дохід на 1 га лісових земель, грн/га; 

середньозважений прибуток на 1 га лісових земель, грн/га; середньозважений 

прибуток на 1 га лісових земель (вага визначена через площу області), грн/га; 

середньозважена рентабельність 1 га лісових земель, %; середньозважені 

адміністративні витрати лісового господарства у розрахунку на 1 га лісових 

земель, грн/га (табл. 4.5). 
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Таблиця 4.5 

Середньозважені показники ефективності використання земель лісогосподарського призначення  

у розрізі природно-кліматичних зон в Україні * 

Назва природно-

кліматичної зони 

Середньозважені 

витрати на 1 га 

лісових земель, 

грн/га 

Середньозважений 

валовий дохід  

на 1 га лісових 

земель, грн/га 

Середньозважений 

прибуток на 1 га 

лісових земель, 

грн/га 

Середньозважений 

прибуток на 1 га 

лісових земель 

(вага визначена 

через площу 

області), грн/га 

Середньозважена 

рентабельність  

на 1 га лісових 

земель, % 

Середньозважені 

адміністративні 

витрати на лісове 

господарство 

 у розрахунку на 

1 га лісових 

земель, грн/га 

Полісся та 

Карпати 
1125,2 1194,8 69,6 66,6 5,9 60,4 

ПН частина 

Полісся, ПД 

частина Лісостеп 

(Київська, 

Сумська області) 

11115,8 11867,2 751,4 699,2 5,2 757,6 

Лісостеп 1302,1 1465,0 162,9 140,1 9,6 106,0 

Степ 339,9 273,4 -66,5 -76,8 -27,8 64,6 

*Примітка: розраховано автором 
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З отриманих результатів розрахунків слідує, що у північній частині 

Полісся та південній частині Лісостепу (Київська, Сумська області) 

спостерігається найвищий валовий дохід (11867,2 грн/га) та витрати на 1 га 

лісових земель за середньозваженими показниками (11115,8 грн/га), 

рис. 4.10. Дещо нижчими є показники валового доходу та витрат у зонах 

Лісостепу: 1465,0 грн/га – дохід від використання земель лісогосподарського 

призначення, тоді як витрати на 1 га таких земель становлять 1302,1 грн, 

Полісся та Карпат – 1194,8 грн/га та 1125,2 грн/га відповідно). 

 

 
 

Рис. 4.10. Діаграма середньозважених показників валового доходу та витрат 

на 1 га земель лісогосподарського призначення в Україні (за природно-

кліматичними зонами)* 

*Примітка: розраховано автором за даними Державного агентства лісових ресурсів 

України – формою № 10-ЛГ (на 2017 рік) 

 

Найнижчі середньозважені показники витрат (339,9 грн/га) та валового 

доходу (273,4 грн/га) у розрахунку на 1 га лісових земель спостерігаються 

в Степовій природно-кліматичній зоні. 
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Аналогічною є ситуація з середньозваженим прибутком 

від використання 1 га лісових земель: лідируючі позиції належать територіям 

північної частини Полісся та південної частини Лісостепу (Київська, Сумська 

області) – 751,4 грн/га; Лісостепової зони – 162,9  грн/га; Полісся та Карпат – 

69,6  грн/га, рис. 4.11. У Степовій зоні лісове виробництво є неприбутковим 

та нерентабельним видом діяльності, що зумовлено несприятливими 

лісорослинними умовами ведення лісового господарства на цій території. 

 

 

Рис. 4.11. Діаграма середньозважених показників прибутку, величини 

адміністративних витрат та рентабельності використання 1 га лісових земель 

в Україні (в розрізі природно-кліматичних умов)* 

*Примітка: розраховано автором за даними Державного агентства лісових ресурсів 

України – формою № 10-ЛГ (на 2017 рік)  
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Водночас слід відмітити, що найбільш рентабельне лісогосподарське 

виробництво зосереджене в Лісостепові зоні – 9,6 %, другу позицію в цьому 

рейтингу займають зони Полісся та Карпат – 5,9 %. 

Слід зауважити, що середньозважені адміністративні витрати  лісового 

господарства в розрахунку на 1 га лісових земель у Степовій зоні становлять 

64,6 грн/га, що не є найнижчим показником серед інших природно-

кліматичних зон в Україні (Полісся та Карпати – 60,4 грн/га), водночас 

використання земель лісогосподарського призначення в цій зоні 

є неефективним, показники економічної ефективності мають від’ємне 

значення. Фактично, адміністративні витрати на лісове господарство в зоні 

Степу у розрахунку на 1 га лісових земель перевищують показник прибутку 

з 1 га більше, ніж у 2 рази.  

Водночас, математичні розрахунки доводять, що існує причинно-

наслідковий зв’язок між втратою деревного покриву, визначений за даними 

ДЗЗ Forest Global Watch та збільшенням заробітних виплат в сфері лісового 

господарства (додаток Л). Коефіцієнт кореляції між цими показниками 

становить R=0,76, що свідчить про щільний математичний зв’язок 

і взаємозалежність факторів.  

Отже, розрахунок економічної ефективності використання земель 

лісогосподарського призначення в умовах децентралізації дозволив 

визначити території з низькорентабельним, неприбутковим рівнем 

використання лісових земель у відповідних природно-кліматичних зонах 

(областях, районах, ОТГ). Отримані результати дослідження є підґрунтям 

для розроблення науково-обґрунтованого мейнстріму трансформації 

використання та охорони земель лісогосподарського призначення. 
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4.2 Інституціональні передумови ефективного використання 

та охорони земель лісогосподарського призначення 

 

Не виникає сумнівів у тому, що ефективне використання та охорона 

земель лісогосподарського призначення залежить від рівня 

інституціонального забезпечення в Україні. Система органів, яка здійснює 

державне регулювання і управління землями лісогосподарського 

призначення, визначається Лісовим кодексом України (гл. 3 ст. 25 – 33) [127], 

до її складу входять [204]: 

1) Верховна Рада України;  

2) Кабінет Міністрів України;  

3) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері лісового господарства;  

4) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері лісового господарства;  

5) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері навколишнього природного середовища, у сфері 

лісових відносин;  

6) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері лісових 

відносин;  

7) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 

щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального використання, 

відтворення та охорони природних ресурсів, у сфері лісових відносин;  

8) Верховна Рада АР Крим, (обласні, Київська та Севастопольська, 

районні, сільські, селищні, міські) ради;  

9) Рада міністрів АР Крим, (обласні, Київська та Севастопольська, 

районні) державні адміністрації. 
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Така інституційна розпорошеність повноважень державних регуляторів 

раціонального використання та охорони земель лісогосподарського 

призначення потребує значних адміністративних витрат, натомість 

ефективність управлінських рішень повинна бути детально проаналізована 

з метою прийняття заходів щодо інституціональної оптимізації [155]. 

Зважаючи на те, що лісові насадження беруть участь у емісії кисню 

та депонуванні вуглецю, були здійсненні відповідні математичні розрахунки 

щодо впливу обсягу втрат деревного покриву на загальні витрати на охорону 

атмосферного повітря і проблеми зміни клімату в Україні, табл. 4.6. 

 

Таблиця 4.6 

Кореляційний аналіз між поточними витратами на охорону атмосферного 

повітря і проблеми зміни клімату та втратою деревного покриву в Україні * 

Рік 

Втрата деревного покриву в 

Україні за даними ДЗЗ (Forest 

Global Watch), тис. га 

Поточні витрати на охорону 

атмосферного повітря і проблеми 

зміни клімату, тис. грн 

2017 87,7 2104274,3 

2016 110,0 1760613,4 

2015 49,8 1519827,8 

2014 47,9 1238636,7 

2013 38,4 1415795,5 

2012 56,2 1341527,8 

2011 60,8 1475396,9 

2010 52,7 1314797,0 

2009 48,8 1035156,0 

2008 55,0 1349982,6 

2007 64,9 1141918,4 

2006 42,7 826738,2 

2005 37,0 877357,8 

2004 50,1 606533,0 

2003 39,4 444661,5 

2002 27,6 416233,1 

2001 29,2 305105,2 

Розрахунок коефіцієнта кореляції 

R Колонка 2 Колонка 3 

Колонка 2 1,00 - 

Колонка 3 0,76 1,00 

*Примітка: розраховано автором за даними Forest Global Watch [302] та Державної служби 

статистики України [40] 
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За результатами розрахунків доведено, що поточні витрати на охорону 

атмосферного повітря і проблеми зміни клімату, на які щороку передбачені 

кошти в державному бюджеті, залежать від обсягу зниження деревного 

покриву, визначеного за даними ДЗЗ Forest Global Watch (R = 0,76). 

Тобтоза умови  збільшення обсягів зниження деревного покриву видатки 

на охорону атмосферного повітря та вирішення проблем клімату будуть 

зростати.  

Для прогнозування витрат державного бюджету на охорону 

атмосферного повітря та вирішення проблем зміни клімату в залежності 

від обсягу втрат деревного покриву, розроблено математичну модель 

лінійного типу, коефіцієнт детермінації якої становить 0,58 (формула 4.3). 

 

𝑌 = 151883,74 + 18473,09 × 𝑋1,                                  (4.3) 

 

де Y – поточні витрати на охорону атмосферного повітря і вирішення 

проблем зміни клімату, тис. грн; 

𝑋1 – площа втрат деревного покриву в Україні, тис. га; 

 

Отримані результати розрахунків свідчать про неузгодженість дій 

між органами виконавчої влади що забезпечують формування та реалізують 

державну політику у сфері навколишнього природного середовища 

та лісових відносин, розподіл повноважень між якими визначений чинним 

Лісовим кодексом України [155], табл. 4.7. 

Водночас, удосконалення органів виконавчої влади може бути 

реалізоване шляхом ліквідації, децентралізації, модифікації, раціоналізації 

та приватизації функцій управління (рис. 4.12). 

 



 

 

2
8
2
 

 

Рис. 4.12. Схема інституціональних передумов удосконалення функцій управління органів виконавчої влади* 

*Примітка: створено автором за даними В. Ф. Сторожука [204] 
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Таблиця 4.7 

Розподіл повноважень центральних органів виконавчої влади  

щодо управління та національної політики у сфері лісових відносин* 

№ 

Назва органу виконавчої влади 

Центральний орган, що 

забезпечує формування 

державної політики у 

сфері лісового 

господарства  

Центральний орган, 

що реалізує державну 

політику у сфері 

лісового господарства   

Центральний орган, що 

забезпечує формування державної 

політики у сфері навколишнього 

природного середовища  

Функції органів виконавчої влад, визначені Лісовим кодексом України 

1 

Забезпечення 

формування державної 

політики у сфері лісових 

відносин  

Внесення пропозицій 

щодо формування 

державної політики  

Здійснення державного 

управління та регулювання у 

сфері охорони, захисту, 

використання та відтворення лісів  

2 

Розробка та організація 

виконання державних 

цільових, галузевих та 

інших програм охорони, 

захисту, використання 

та відтворення лісів  

Організація ведення 

лісового господарства 
– 

*Примітка: підготовлено В. Ф. Сторожуком [204] за Лісовим кодексом України [127] 

 

Згідно рекомендацій Світового банку [349], оцінку стану управління 

землями лісогосподарського призначення слід здійснювати за визначеними 

категоріями економічних факторів, що впливають на управління лісами 

[204, С. 18; 349], рис. 4.13: 

− прозорість, підзвітність та участь громадськості; 

− стабільність лісогосподарських установ і врегулювання 

конфліктів; 

− якість лісового адміністрування (управління лісами); 

− узгодженість лісового законодавства та верховенства права; 

− економічна ефективність, справедливість та стимули. 

З метою унаочнення системи органів управління в сфері лісового 

господарства запропоновано відповідну net-map схему [315], яка дозволяє 

оцінити проблеми забезпечення ефективного використання земель 

лісогосподарського призначення, сфери державного управління, 
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які потребують реорганізації, наявні зв’язки між зацікавленими сторонами, 

які приймають участь у регулюванні лісових відносин, рис. 4.14 [155]. 

 

 

Рис. 4.13. Блоки управління лісовими відносинами та їх основні компоненти* 

*Примітка: створено автором за даними В. Ф. Сторожука [204] та Світового банку [349] 

 

З метою унаочнення системи органів управління в сфері лісового 

господарства запропоновано відповідну net-map схему [315], яка дозволяє 

оцінити проблеми забезпечення ефективного використання земель 

лісогосподарського призначення, сфери державного управління, які 

потребують реорганізації, наявні зв’язки між зацікавленими сторонами, які 

приймають участь у регулюванні лісових відносин, рис. 4.14 [155]. 

Зважаючи на інституціональні зв’язки та систему підзвітності між 

лісовими установами, проблема відсутності державної цільової програми 

«Ліси України», починаючи з 2016 року, є відповідальністю Кабінету 

Міністрів України, тоді як відповідні органи державної влади – 

Мінагрополітики, Мінприроди, Держлісагентство, інші центральні органи 
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виконавчої влади (рис. 4.14) зацікавленні у затвердженні стратегії управління 

лісами та цілей розвитку лісового господарства. Водночас, цілі та завдання 

у сфері лісогосподарських правовідносин не спрямовуються обласними 

управліннями лісового та мисливського господарства до комунальних 

лісгоспів та державних підприємств інших центральних органів [204]. 

 

 

Рис. 4.14. Net-map схема управління лісовими ресурсами* 

*Примітка: створено автором за даними В. Ф. Сторожука [204] 

 

Принциповим моментом ефективного використання земель 

лісогосподарського призначення є прозорість лісового сектору (публічна 

доступність лісових даних, законодавчої, кошторисної, та іншої інформації, 
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пов’язаної з використанням земель лісогосподарського призначення 

й веденням лісового господарства; повідомлення про будь-які очікувані дії 

держлісагентства; розподіл деревини і недеревних продуктів лісу тощо). 

Відповідальними органами державної влади за окреслені завдання 

є ВО «Укрдержліспроект», державні підприємства Держлісагентства, 

державні підприємства інших центральних органів виконавчої влади, 

комунальні лісгоспи, обласні управління лісового та мисливського 

господарства, Держлісагенств, тоді як зацікавленими у реалізації цих заходів 

є місцеві ради, деревообробні підприємства, фізичні та юридичні особи [204]. 

У процесі дослідження інституційних передумов ефективного 

використання та охорони земель лісогосподарського призначення, особлива 

увага була зосереджена на децентралізації, передачі повноважень та участі 

громади в лісовому менеджменті. Ключовим завданням децентралізації 

є забезпечення статусу, повноважень і можливостей місцевих громад 

як повноцінних власників земель лісогосподарського призначення, 

що розташовані не лише в межах населених пунктів, а й поза ними, а також 

набуття місцевими громадами юридичних повноважень щодо розпорядження 

цими землями з метою наповнення бюджетів ОТГ, планування та розвитку 

території, створення нових робочих місць [229], рис. 4.15.  

 

 

Рис. 4.15. Головні компоненти децентралізації управління землями 

лісогосподарського призначення* 

*Примітка: створено автором за даними В. Ф. Сторожука [204]  
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Одним із головних компонентів децентралізації в сфері лісових 

правовідносин є  партисипативне управління (participative management) – 

вид менеджменту, який базується на безпосередній участі найманих 

працівників в процесі управління виробництвом [195].  

Ідея партисипативного управління у класичному розумінні базується 

на тому, що працівник організації, який приймає безпосередню участь 

у її діяльності, працює більш продуктивно та якісно [195, 251]. Прийняття 

рішень та участь в управлінні підприємством шляхом впровадження 

різноманітних форм самоврядування мотивує людину до кращого виконання 

роботи, що в результаті позначається на ефективності та якості діяльності 

організацій [195, С. 48]. Водночас, партисипативне управління 

характеризується відповідними перевагами та недоліками, рис. 4.16. 

В. М. Семяновський наголошує що «…використання ідей 

партисипативного управління дає ключ до побудови ефективної системи 

управління діяльністю складної організації та може бути доречною моделлю 

організації управління в системі місцевого самоврядування на основі 

спроможних територіальних громад » [195, C. 49]. 

Головними передумовами імплементування принципів 

партисипативного управління в процес децентралізації повноважень у сфері 

управління землями лісогосподарського призначення є [205]: 

− урахування у своїй діяльності органами виконавчої влади у сфері 

природокористування інтересів громад (відповідальний орган державної 

влади – Міністерство екології та природних ресурсів України); 

− процес участі громади у сфері управління землями 

лісогосподарського призначення повинен бути структурований 

для досягнення консенсусу (відповідальні організації – Державні 

підприємства Держлісагентства, державні підприємства інших центральних 

органів виконавчої влади, комунальні лісгоспи); 
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Рис. 4.16. Принципи, переваги та недоліки партисипативного управління в 

умовах децентралізації влади* 

*Примітка: створено автором за даними [195] 

 

− прогнозна оцінка забезпеченості населення «паливною» 

деревиною (дровами) повинна бути обов’язковою (відповідальні організації – 

Державні підприємства Держлісагентства, державні підприємства інших 

центральних органів виконавчої влади, комунальні лісгоспи); 

− аналіз та прогнозні оцінки потреб населення у деревині 

для будівельних та інших робіт (відповідальні організації – Державні 

підприємства Держлісагентства, державні підприємства інших центральних 

органів виконавчої влади, комунальні лісгоспи), рис. 4.17.  



 

 

2
8
9
 

 

Рис. 4.17. Net-map схема децентралізації повноважень у сфері використання земель лісогосподарського призначення* 

*Примітка: створено автором за даними В. Ф. Сторожука [204] 
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Таким чином, партисипативне управління землями лісогосподарського 

призначення є одним із ефективних методів менеджменту, який передбачає 

децентралізацію управління, участь суб’єктів виробництва в управлінні 

лісовими ресурсами, ефективне використання людського потенціалу громади 

та зміну системи мотивації місцевого населення. Головною метою 

партисипативного управління є підвищення рівня задоволення працівників 

та забезпечення ефективного використання земель лісогосподарського 

призначення [195]. 

 

 

4.3 Трансформація еколого-економічного механізму використання 

земель лісогосподарського призначення 

 

Сучасні тенденції розвитку сільських територій, сталого 

природокористування, забезпечення комфортних еколого-економічних 

і  соціальних умов для життєдіяльності населення, зумовлюють вирішення 

проблеми нерівності в межах окремої держави та між країнами в цілому. 

Міжнародне співтовариство досягло значних успіхів у викорененні 

бідності, однак нерівність не зникла та зберігається. Зокрема, зростає 

відмінність у доходах населення (майнова нерівність), у забезпеченні 

продовольчими товарами, природними ресурсами (земельними, лісовими, 

водними тощо), в якості охорони здоров’я та наданні освітніх послуг, 

особливо в сільських районах, де проживає більшість малозабезпеченого 

населення, як зазначає світова організація ФАО [291]. 

Неоднорідність економічного простору впливає на нерівність розвитку 

соціально-економічних урбосистем, що у свою чергу зумовлює необхідність  

розроблення механізмів трансформації соціально-економічного 

й екологічного напрямів розвитку країни та здійснення відповідних 

інституційних перетворень [29, 31].  
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Питання нерівності у забезпеченості населення природними ресурсами, 

зокрема, землями лісогосподарського призначення, набуває особливої 

актуальності у наукових роботах різних вчених. Зокрема, М. Л. Росс [350], 

який займається проблемою негативного впливу структури економіки на 

темпи економічного зростання, акцентує увагу на тому на недостатності 

досліджень зв’язків між природними ресурсами і нерівністю. Вчений 

наголошує, що вивченню проблеми природних ресурсів та економічного 

зростання присвячено безліч наукових робіт, але дослідження взаємозв’язків 

між природними ресурсами і майновою нерівністю окреслене лише у працях 

вузького кола дослідників. 

Т. Гільфасон та Г. Зоєга [306] вважають, що між рівнем майнової 

нерівності і природними ресурсами існує прямий зв’язок. Надлишок 

природних ресурсів, може стати причиною відтоку зайнятих працівників 

із виробничої галузі та сфери послуг у ресурсний сектор. Водночас, розподіл 

заробітної плати у виробничому секторі є досить рівномірним (оскільки 

розподіл людського капіталу є більш-менш рівним серед населення), 

тоді як  у секторі, пов’язаному з використанням природних ресурсів, доходи 

розподілені нерівномірно, причинами чого є залежність виробництва 

від природних умов та нерівномірний розподіл ренти між населенням [28]. 

Вчений Ф. Ван дер Плюг [371], наголошує на тому, що високий рівень 

майнової нерівності притаманний країнам з високою часткою експорту 

природних ресурсів у структурі ВВП, і особливо тим країнам, де рівень 

корупції є високим [28]. 

Проблема нерівності соціально-економічного розвитку регіонів 

та посилення екологічного навантаження на навколишнє середовище 

потребує розроблення та впровадження концептуальних напрямків 

трансформації еколого-економічних механізмів використання земель 

лісогосподарського призначення [29, 31]. Таким чином, подальшим етапом 

нашого дослідження було вивчення динаміки нерівності регіонів України 

за показниками природоємності  («…зведений (узагальнюючий) індикатор 
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якості соціально-економічного розвитку територій, що відображує загальний 

рівень та ступінь антропогенного впливу на оточуюче природне середовище» 

[29, 194, С. 12]) в умовах децентралізації влади, для чого застосовано 

найбільш поширений показник – індекс Джині. 

Ідея дослідження ґрунтується на визначенні індексу Джині 

між індикаторами, які характеризують природоємність соціально-

економічного розвитку країни та її регіонів, зокрема [28]: 

− І  індикатор – валовий дохід від лісогосподарського виробництва, 

тис. грн / площа земель лісогосподарського призначення, тис. га – 

для встановлення нерівності між доходами лісогосподарського виробництва 

та площею земель лісогосподарського призначення в розрізі областей 

та природно-кліматичних зон, що дозволить сформувати уявлення 

про ефективність використання лісових ресурсів; 

− ІІ індикатор – валовий дохід від лісогосподарського виробництва, 

тис. грн / населення ОТГ, осіб – визначення індексу Джині між зазначеними 

показниками дає змогу розрахувати рівномірність розподілу доходу 

від лісогосподарського виробництва у розрахунку на одну особу населення, 

що проживає в об’єднаних територіальних громадах в умовах децентралізації 

влади. 

− ІІІ індикатор – площа земель лісогосподарського призначення, 

тис. га / кількість ОТГ, од. – розрахунок індексу Джині між окресленими 

показниками, на наш погляд, дозволить у майбутньому здійснювати 

переорієнтування економічного напрямку виробництва відповідних громад 

в умовах децентралізації влади, формувати передумови для інтенсифікації 

ефективного використання земель лісогосподарського призначення; 

− ІV індикатор – площа земель лісогосподарського призначення, 

тис. га / населення, осіб, це співвідношення дозволить визначити ступінь 

зосередженості земель лісогосподарського призначення у розрахунку на одну 
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особу населення, що проживає в ОТГ, що є дуже важливим еколого-

економічним фактором для рівня життя та здоров’я населення; 

− V індикатор – площа земель лісогосподарського призначення, 

тис. га / населення ОТГ, осіб – це співвідношення дозволить визначити 

ступінь зосередженості земель лісогосподарського призначення 

між населенням ОТГ в умовах децентралізації влади. Індекс Джині в цьому 

випадку буде головним критерієм для розроблення концептуальних рішень 

у забезпеченні екологічно безпечного середовища для життєдіяльності 

населення в сільській місцевості. 

Розрахунок індексу Джині між окресленими індикаторами 

здійснювався за масивом даних у розрізі областей України 𝑥𝑖 та 𝑦𝑖 , 

попередньо ранжованих за зростанням показників 𝑦𝑖  / 𝑥𝑖. Позитивними 

аспектом застосування даного коефіцієнту є його прикладний характер 

і гнучкість інтерпретації, що дозволяє здійснювати оцінку міжрегіональної 

нерівності у використанні земель лісогосподарського призначення [28]. 

За першим індикатором (валовий дохід від лісогосподарського 

виробництва, тис. грн / площа земель лісогосподарського призначення, 

тис. га) коефіцієнт Джині по Україні становить 0,73 (рис. 4.18). 

 

 

Рис. 4.18. Крива Лоренца, побудована за І індикатором* 

*Примітка: розраховано автором 
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Це свідчить про високу економічну нерівність між лісогосподарськими 

підприємствами та  неефективність використання земель лісогосподарського 

призначення. Графічне відображення отриманих результатів представлено 

із застосуванням кривої Лоренца (див. рис. 4.18.) підтверджує, що основна 

частка валового доходу від лісогосподарського виробництва отримується 

від незначної площі земель лісогосподарського призначення, що свідчить про 

неефективність використання лісових ресурсів. 

Досить високий коефіцієнт Джині отримано за ІІ індикатором – 0,72, 

що свідчить про наявний дисбаланс між чисельністю населення ОТГ 

та доходами від лісогосподарського виробництва. Тобто, за умови передачі 

земель лісогосподарського призначення на баланс ОТГ в рамках 

децентралізації влади, населення громади буде отримувати нерівні 

економічні надходження внаслідок лісогосподарської виробничої діяльності 

(рис. 4.19). 

 

 

Рис. 4.19. Крива Лоренца, побудована за ІІ індикатором* 

*Примітка: розраховано та побудовано автором 
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Аналогічною є ситуація і у розрахунку коефіцієнту Джині 

для розподілу валового доходу від лісогосподарського виробництва 

та чисельністю населення України, величина якого становить – 0,79 

(рис. 4.20). Економісти вважають, що значення коефіцієнта Джині 

не  повинно бути вище за 0,3-0,4. Коли показник перевищує зазначені 

граничні межі, в країні існує висока нерівність, що уповільнює темпи 

економічного розвитку та формує «пастку бідності», за якої бідність зростає 

з кожним поколінням [197]. 

 

 

Рис. 4.20. Крива Лоренца, що демонструє нерівність розподілу валового 

доходу від лісогосподарського виробництва між населенням України* 

*Примітка: розраховано автором 

 

За ІІІ індикатором коефіцієнт Джині становить 0,34, це свідчить про те, 

що кількість ОТГ та площа земель лісогосподарського призначення в розрізі 

областей України розподілена рівномірно, тобто доступність до лісових 

ресурсів для новостворених громад є збалансованою і близькою до 

абсолютної рівності (рис. 4.21).  
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Рис. 4.21. Крива Лоренца, побудована за ІІІ індикатором* 

*Примітка: розраховано автором  

 

Величина індексу Джині за ІV індикатором становить 0,32, 

що є позитивним соціально-екологічним фактором, який відображає 

рівномірність розподілу (забезпеченості) земель лісогосподарського 

призначенням між населенням областей України (рис. 4.22).  

 

 

Рис. 4.22. Крива Лоренца, побудована за ІV індикатором* 

*Примітка: розраховано автором  
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Водночас, за наявної тенденції створення ОТГ в умовах децентралізації 

влади індекс Джині за V індикатором становить 0,38, що свідчить 

про рівність у забезпеченні лісовими ресурсами – екостабілізуючими 

угіддями між населенням в ОТГ. 

Наступний етап дослідження передбачав визначення індексу Джині 

за вищезазначеними індикаторами використання земель лісогосподарського 

призначення в розрізі природно-кліматичних зон в Україні. Встановлено, 

що у Лісостеповій (0,28), Польській природно-кліматичній зоні та Карпатах 

(0,24) валовий дохід від лісогосподарського виробництва рівномірно 

регенерується від площі земель лісогосподарського призначення, на відміну 

від Степової зони (0,53), а також північної частини Полісся та південній 

частині Лісостепу (у Київській та Сумській областях, 0,92),  де використання 

земель лісогосподарського призначення є низькоефективним (табл. 4.8). 

 

Таблиця 4.8 

Результати розрахунку індексу Джині за І індикатором  

у розрізі природно-кліматичних зон України* 

Назва 

природно-

кліматичної 

зони 

Назва області 
Коефіцієнт 

Джині 
Крива Лоренца 

1 2 3 4 

І – індикатор – Валовий дохід від лісогосподарського виробництва, тис. грн / Площа земель 

лісогосподарського призначення 

Полісся та 

Карпати 

Івано-Франківська 

0,24 
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Продовження таблиці 4.8 

1 2 3 4 

ПН частина 

Полісся, 

ПД частина 

Лісостеп 

Київська 

0,92 

 

Сумська 

Лісостеп 

Вінницька 

0,28 

 

Полтавська 

Тернопільська 

Харківська 

Хмельницька 

Черкаська 

Чернівецька 

Степ 

Дніпропетровська 

0,53 

 

Донецька 

Запорізька 

Кіровоградська 

Луганська 

Миколаївська 

Одеська 

Херсонська 

*Примітка: розраховано автором  

 

Аналогічним чином найбільша нерівність за ІІ індикатором 

простежується в Степовій (0,42) природно-кліматичній зоні, 

а також північної частини Полісся та південній частині Лісостепу 

(у Київській та Сумській областях, 0,87), що свідчить про нерівномірність 

розподілу доходу від лісогосподарського виробництва між населенням ОТГ 

в   умовах децентралізації. Водночас слід зазначити, що у Лісостеповій (0,26), 

Польській природно-кліматичній зоні та Карпатах (0,29) валовий дохід 

від лісогосподарського виробництва рівномірно розподіляється серед 

населення об’єднаних територіальних громад, (табл. 4.9). 
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Таблиця 4.9 

Результати розрахунку індексу Джині за ІІ індикатором  

у розрізі природно-кліматичних зон України* 

Назва 

природно-

кліматичної 

зони 

Назва області 
Коефіцієнт 

Джині 
Крива Лоренца 

ІІ – індикатор – Валовий дохід від лісогосподарського виробництва, тис. грн / Населення ОТГ, осіб 

Полісся та 

Карпати 

Івано-Франківська 

0,29 

 

Волинська 

Житомирська 

Закарпатська 

Львівська 

Рівненська 

Чернігівська 

ПН частина 

Полісся, 

ПД частина 

Лісостеп 

Київська 

0,87 

 

Сумська 

Лісостеп 

Вінницька 

0,26 

 

Полтавська 

Тернопільська 

Харківська 

Хмельницька 

Черкаська 

Чернівецька 

Степ 

Дніпропетровська 

0,42 

 

Донецька 

Запорізька 

Кіровоградська 

Луганська 

Миколаївська 

Одеська 

Херсонська 

*Примітка: розраховано автором  

 

Помірною є нерівність за ІІІ індикатором у всіх природно-кліматичних 

зонах України, тобто землі лісогосподарського призначення рівномірно 

розподілені між ОТГ (табл. 4.10). 
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Таблиця 4.10 

Результати розрахунку індексу Джині за ІІІ індикатором  

у розрізі природно-кліматичних зон України* 

Назва 

природно-

кліматичної 

зони 

Назва області 
Коефіцієнт 

Джині 
Крива Лоренца 

ІІІ – індикатор – Площа земель лісогосподарського призначення, тис. га / Кількість ОТГ, шт. 

Полісся та 

Карпати 

Івано-Франківська 

0,14 

 

Волинська 

Житомирська 

Закарпатська 

Львівська 

Рівненська 

Чернігівська 

ПН частина 

Полісся, 

ПД частина 

Лісостеп 

Київська 

0,13 

 

Сумська 

Лісостеп 

Вінницька 

0,12 

 

Полтавська 

Тернопільська 

Харківська 

Хмельницька 

Черкаська 

Чернівецька 

Степ 

Дніпропетровська 

0,17 

 

Донецька 

Запорізька 

Кіровоградська 

Луганська 

Миколаївська 

Одеська 

Херсонська 

*Примітка: розраховано автором  

 

За ІV індикатором в усіх природно-кліматичних зонах України 

має місце низький рівень нерівності населення у забезпеченні земель 

лісогосподарського призначення (табл. 4.11).  
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Таблиця 4.11 

Результати розрахунку індексу Джині за ІV – індикатором  

у розрізі природно-кліматичних зон України* 

Назва 

природно-

кліматичної 

зони 

Назва області 
Коефіцієнт 

Джині 
Крива Лоренца 

ІV – індикатор – Площа земель лісогосподарського призначення, тис. га / Населення, осіб 

Полісся та 

Карпати 

Івано-Франківська 

0,10 

 

Волинська 

Житомирська 

Закарпатська 

Львівська 

Рівненська 

Чернігівська 

ПН частина 

Полісся, 

ПД частина 

Лісостеп 

Київська 

0,20 

 

Сумська 

Лісостеп 

Вінницька 

0,18 

 

Полтавська 

Тернопільська 

Харківська 

Хмельницька 

Черкаська 

Чернівецька 

Степ 

Дніпропетровська 

0,21 

 

Донецька 

Запорізька 

Кіровоградська 

Луганська 

Миколаївська 

Одеська 

Херсонська 

*Примітка: розраховано автором  

 

Аналогічною є диференціація земель лісогосподасрького призначення 

між населенням ОТГ в умовах децентралізації, про що свідчать низькі 

показники індексу Джині за V індикатором у всіх природно-кліматичних 

зонах України, табл. 4.12 [165].   
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Таблиця 4.12 

Результати розрахунку індексу Джині за V індикатором  

у розрізі природно-кліматичних зон України* 

Назва 

природно-

кліматичної 

зони 

Назва області 
Коефіцієнт 

Джині 
Крива Лоренца 

V – індикатор – Площа земель лісогосподарського призначення, тис. га / Населення ОТГ, осіб 

Полісся та 

Карпати 

Івано-Франківська 

0,18 

 

Волинська 

Житомирська 

Закарпатська 

Львівська 

Рівненська 

Чернігівська 

ПН частина 

Полісся, 

ПД частина 

Лісостеп 

Київська 

0,13 

 

Сумська 

Лісостеп 

Вінницька 

0,15 

 

Полтавська 

Тернопільська 

Харківська 

Хмельницька 

Черкаська 

Чернівецька 

Степ 

Дніпропетровська 

0,17 

 

Донецька 

Запорізька 

Кіровоградська 

Луганська 

Миколаївська 

Одеська 

Херсонська 

*Примітка: розраховано автором  

 

За результатами дослідження рівності забезпечення природними 

ресурсами, зокрема, землями лісогосподарського призначення, встановлено, 

що найбільша розбалансованість у генеруванні валового доходу 

від використання земель лісогосподарського призначення визначається 
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у Степовій природно-кліматичній зоні (GINI = 0,53) та Київській і Сумській 

областях, північна частина яких знаходиться у зоні Полісся, а південна 

частина адміністративно-територіальних одиниць розташована 

у Лісостеповій зоні (GINI = 0,92), таблиця 4.13. 

 

Таблиця 4.13 

Узагальнені значення індексу Джині за визначеними індикаторами 

в розрізі природно-кліматичних зон України* 

Назва природно-кліматичної зони 

Індикатори 

І ІІ ІІІ ІV V 
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Індекс Джині 

Полісся та Карпати 0,24 0,29 0,14 0,10 0,18 

ПН частина Полісся, ПД частина Лісостеп 

(Київська, Сумська) 
0,92 0,87 0,13 0,20 0,13 

Лісостеп 0,28 0,26 0,12 0,18 0,15 

Степ 0,53 0,42 0,17 0,21 0,17 

*Примітка: розраховано автором  

 

Аналогічною є ситуація щодо нерівності у розподілі валового доходу 

від лісогосподарського виробництва між населенням ОТГ в умовах 

децентралізації влади – у Степовій природно-кліматичній зоні (GINI = 0,42) 
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та Київській і Сумській областях, північна частина яких знаходиться у зоні 

Полісся, а південна частина адміністративно-територіальних одиниць 

розташована у Лісостеповій зоні (GINI = 0,87). У зонах Полісся, Карпат, 

Лісостепу прослідковується помірна рівність (рис. 4.18). 

 

 

Рис. 4.18. Діаграма індексу Джині за визначеними індикаторами в розрізі 

природно-кліматичних зон України * 

*Примітка: розраховано автором 

 

Необхідно зазначити, що розрахований для інших індикаторів індекс 

Джині свідчить про низьку нерівність у забезпеченні населення природними 

ресурсами, зокрема, землями лісогосподарського призначення у розрізі 

всіх природно-кліматичних зон України, що є сприятливим фактором 
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Площа земель лісогосподарського призначення,

тис. га / Населення ОТГ, осіб
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Степ Лісостеп ПН частина Полісся, ПД частина Лісостеп Полісся та Карпати
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для розвитку ОТГ, формування екологічно-безпечних умов для проживання 

людей в умовах децентралізації влади. 

Таким чином, за допомогою індексу (нерівності) може бути 

сформований концептуальний напрям трансформації еколого-економічних 

механізмів використання земель лісогосподарського призначення, мейнстрім 

яких повинен наближатися до абсолютної рівності у забезпеченні населення 

природними ресурсами, зокрема, лісовими; розподілі прибутків 

від здійснення лісогосподарського виробництва; створенні екологічно 

безпечного довкілля та соціальних умов проживання людей у новостворених 

ОТГ. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Встановлено, що найбільша частка витрат на лісове господарство 

в Україні спостерігається в Київській області (54 % від загальної суми витрат 

на лісове господарство), наступними областями є Житомирська (5 %) 

та Рівненська (5 %) області. Очевидно, що лісогосподарські підприємства 

Київської області є беззаперечними лідерами у фінансуванні лісового 

господарства для здійснення виробничої діяльності, натомість площа земель 

лісогосподарського призначення в регіоні є не найбільшою в країні. 

2. Визначено, що у структурі витрат на збереження природно-

заповідного фонду в Україні найбільшу частку займають адміністративні 

(43,11 %) та загальновиробничі витрати (39,41 %). 

3. За результатами розрахунку ефективності використання земель 

лісогосподарського призначення встановлено, що найвищий прибуток 

від лісогосподарського виробництва у розрахунку на 1 га лісових земель 

отримують у таких областях України: Київська (1259,45 грн/га), Черкаська 

(481,90 грн/га), Хмельницька (281,51 грн/га), Чернівецька (244,01 грн/га), 
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Тернопільська (224,68 грн/га), Рівненська (143,81 грн/га), Житомирська 

(127,82 грн/га) та Чернігівська (112,39 грн/га). 

4. Найбільш рентабельні лісогосподарські виробництва розташовані 

у Черкаській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській, 

Рівненській областях; термін окупності їхніх витрат становить до 9 років. 

Натомість у Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Вінницькій областях 

лісове господарство є низькорентабельним із періодом окупності капітальних 

витрат 24 – 40 років. 

5. Обґрунтовано, що в таких областях, як Луганська (-35,72 грн/га), 

Львівська (-40,23 грн/га), Донецька (-40,29 грн/га), Харківська (-58,15 грн/га), 

Одеська (-71,96 грн/га), Запорізька (-81,29 грн/га), Волинська (-94,13 грн/га), 

Миколаївська (-111,45 грн/га), Дніпропетровська (-129,99 грн/га), Херсонська 

(-163,58 грн/га) використання земель лісогосподарського призначення 

є  неприбутковим, нерентабельним та завдає економічних збитків 

лісогосподарським підприємствам. 

6. У процесі дослідження встановлено,  що величина прибутку 

від 1 га земель лісогосподарського призначення абсолютно не залежить 

від загальної площі лісових земель в області (R = – 0,32). Натомість, 

для визначення причин неефективного використання земель 

лісогосподарського призначення у 42 % областей України проаналізовано 

природно-кліматичні умови лісогосподарського виробництва. З цією метою 

всі області країни та показники ефективності використання земель 

лісогосподарського призначення за цими областями  згруповано за природно-

кліматичними зонами. Далі, за допомогою геопросторового методу 

дослідження, визначено, що області з від’ємними показниками ефективності 

використання земель лісогосподарського призначення знаходяться 

у Степовій природно-кліматичній зоні, винятком є лише Кіровоградська 

область, у якій чистий прибуток становить 41,8 грн/га. Такі результати дають 

підстави стверджувати про безпосередній вплив природно-кліматичних умов, 
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переважаючих ґрунтів, сонячного режиму, кількості та доступності вологи 

на ефективність використання земель лісогосподарського призначення. 

7. За результатами аналізу прибутковості земель 

лісогосподарського призначення в розрізі природно-кліматичних зон, 

встановлено, що прибутковими є землі переважної частини Лісостепової, 

Поліської зони та Карпат, виключенням є Волинська (-94,1 грн/га), 

Харківська (-58,2 грн/га) та Львівська (-40,2 грн/га) області. 

8. Досліджено, що за показником середнього вагового значення 

(загальна арифметична середина) у північній частині Полісся та південній 

частині Лісостепу (Київська, Сумська області) найвищими є валовий дохід 

(11867,2 грн/га) та витрати на 1 га лісових земель за середньозваженими 

показниками (11115,8 грн/га); дещо нижчими показники валового доходу 

та витрат характеризуються області в зонах Лісостепу (1465,0 грн/га 

становить дохід від використання земель лісогосподарського призначення, 

тоді як витрати на 1 га земель лісогосподарського призначення становлять 

1302,1 грн), Полісся та Карпат (дохід – 1194,8 грн/га, витрати – 

1125,2  грн/га); найнижчі середньозважені показники витрат (339,9 грн/га) 

та валового доходу (273,4 грн/га) у розрахунку на 1 га земель 

лісогосподарського призначення мають місце у Степовій природно-

кліматичній зоні; за визначеним середньозваженим показником прибутку від 

1 га земель лісогосподарського призначення, лідируючі позиції займають 

регіони північної частини Полісся та південної частини Лісостепу (Київська, 

Сумська області) – 751,4 грн/га, у Лісостеповій зоні – 162,9  грн/га, Полісся 

та Карпати – 69,6  грн/га; за показником середньозваженого значення 

рентабельності – найбільш рентабельне лісогосподарське виробництво 

зосереджене в Лісостеповій зоні – 9,6 %, другу позицію в цьому рейтингу 

займають зони Полісся та Карпат – 5,9 %. 

9. Середньозважений показник адміністративних витрат на лісове 

господарство у розрахунку на 1 га лісових земель у Степовій зоні становить 

64,6 грн/га, що не є найнижчим показником серед інших природно-
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кліматичних зон в Україні (Полісся та Карпат – 60,4 грн/га), водночас 

ефективність використання земель лісогосподарського призначення 

в цій природно-кліматичній зоні є від’ємною. Фактично, адміністративні 

витрати на лісове господарство в зоні Степу у розрахунку на 1 га лісових 

земель перевищують показник прибутку з 1 га більше ніж у 2 рази (131,1 %). 

10. На основі здійснених розрахунків встановлено, що поточні 

витрати на охорону атмосферного повітря і вирішення проблем зміни 

клімату, на які щороку передбачені кошти в державному бюджеті, залежать 

від обсягу зниження деревного покриву, визначеного за даними ДЗЗ Forest 

Global Watch (R = 0,76). Фактично, за умови зростання обсягів зниження 

деревного покриву, видатки на охорону атмосферного повітря будуть 

зростати, а кліматичні проблеми погіршуватися. З метою прогнозування 

витрат з державного бюджету на охорону атмосферного повітря і розв’язання 

проблем зміни клімату в залежності від обсягу втарт деревного покриву, 

розроблено математичну модель лінійного типу, коефіцієнт детермінації 

якої становить 0,58. Отримані результати розрахунків свідчать 

про неузгодженість дій між органами виконавчої влади, що забезпечують 

формування та реалізують державну політику у сфері навколишнього 

природного середовища та лісових відносин, розподіл повноважень 

між якими визначений чинним Лісовим кодексом України. 

11. Науково доведено, що принциповим елементом ефективного 

використання земель лісогосподарського призначення має бути прозорість 

у лісовому секторі (публічна доступність лісових даних, законодавчої, 

кошторисної, та іншої інформації, пов’язаної з використанням земель 

лісогосподарського призначення та веденням лісового господарства; 

повідомлення про будь-які очікувані дії Держлісагентства; розподіл деревини 

і недеревних продуктів лісу). Відповідальними органами державної влади 

за окреслені завдання є ВО «Укрдержліспроект», Державні підприємства 

Держлісагентства, державні підприємства інших центральних органів 

виконавчої влади, комунальні лісгоспи, обласні управління лісового 
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та мисливського господарства, Держлісагенство, тоді як зацікавленими 

у реалізації цих заходів є місцеві ради, деревообробні підприємства, фізичні 

та юридичні особи. 

12. В процесі дослідження інституційних передумов ефективного 

використання та охорони земель лісогосподарського призначення особлива 

увага була зосереджена на децентралізації, передачі повноважень та участі 

громади в лісовому менеджменті. Ключовою складовою децентралізації є те, 

що місцеві громади стануть повноцінними власниками земель 

лісогосподарського призначення не лише в межах населених пунктів, а й поза 

ними, та набудуть юридичних повноважень щодо розпорядження цими 

землями з метою наповнення бюджетів ОТГ, планування та розвитку 

території, створення нових робочих місць. Одним з головних компонентів 

ефективної децентралізації в сфері лісових правовідносин визначено 

партисипативне управління, яке передбачає децентралізацію управління, 

участь суб’єктів господарської діяльності в управлінні лісовими ресурсами, 

ефективне використання людського потенціалу громади та зміну системи 

мотивації місцевого населення. 

13. З використанням індексу Джині сформовано концептуальний 

напрям трансформації еколого-економічних механізмів використання земель 

лісогосподарського призначення, мейнстрім яких повинен наближатися 

до абсолютної рівності у забезпеченні населення природними, зокрема 

лісовими, ресурсами, розподілі економічних прибутків лісогосподарського 

виробництва, створенні екологічно безпечного довкілля та соціальних умов 

проживання людей у новостворених ОТГ.  
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РОЗДІЛ 5. ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РАЦІОНАЛЬНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ТИПУ 

 

5.1 Формування сучасного інституціонального середовища 

раціонального використання та охорони земель лісогосподарського 

призначення 

 

Загальні принципи формування сучасного інституціонального 

середовища, на нашу думку, повинні ґрунтуватися на впровадженні нових 

блокчейн технологій [128], які дозволять забезпечити раціональне 

використання та охорону земель лісогосподарського призначення в умовах 

децентралізації влади. 

Вищезгадана технологія має досить широкий спектр застосування 

і значні перспективи розвитку в різних секторах економіки, в тому числі 

у природокористуванні. Блокчейн (англ. blockchain – ланцюжок блоків) – 

це децентралізована розподілена база даних, у якій пристрої зберігання даних 

не підключені до загального сервера. Система зберігає інформацію 

за допомогою складних математичних алгоритмів, групування списків 

упорядкованих записів, що постійно поновлюються і доповнюються, 

цифрових реєстрів транзакцій, угод, контрактів, прийнятих рішень у блоки 

[128, 247], рис. 5.1. Так, незалежно від сфери застосування, блокчейн 

є  доступною технологією з такими функціями [128]: 

− підтвердження зміни, запис і подальше зберігання даних; 

− захист від несанкціонованих змін даних; 

− можливість здійснювати обмін даними безпосередньо 

(без посередників і додаткових витрат); 

− забезпечення прозорості між учасниками мережі. 
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Рис. 5.1. Схема роботи системи блокчейн на прикладі проведення 

транзакцій* 

*Примітка: створено автором за даними [247, C. 68] 

 

А. В. Літошенко [128] наголошує, що головною перевагою технології 

блокчейн є те, що новостворений реєстр даних зберігається на кількох сотнях 

і навіть тисячах комп’ютерів по всьому світу (технологія розподіленого 

реєстру даних). Це дозволяє будь-якому користувачу цієї мережі мати 

вільний доступ до актуальної версії реєстру, що робить його прозорим 

абсолютно для усіх учасників [94, 375]. 

Зважаючи на можливості та прикладний характер, ця технологія, 

на наше переконання, може бути ефективною для обліку деревостану, 

моніторингу лісів, заготівлі та транспортування деревини, здійснення 

транзакційних операцій, створення кінцевого продукту тощо. Таким чином, 

блокчейн технологія дозволяє відслідковувати та фіксувати «хронометрію» 

використання деревини, від періоду вирощування до моменту виготовлення 

ринкової, конкурентної продукції із обов’язковою фіксацією учасників 

процесу на всіх етапах. 

- Цифровий пароль 
попереднього блоку;               
- Nonce (одноразовий 

код);     
- Транзакція  - 1;                    
- Транзакція  - 2;                    
..............................
- Транзакція  - N.

•Блок 1

- Цифровий пароль 
попереднього блоку;               

- Nonce (одноразовий код);            
- Транзакція  - 1;                    
- Транзакція  - 2;                    

..................................
- Транзакція  - N.

•Блок 2

- Цифровий пароль 
попереднього блоку;               

- Nonce (одноразовий код);         

- Транзакція  - 1;                    
- Транзакція  - 2;                    

..................................
- Транзакція  - N.

•Блок 3
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Такий ланцюг оперативних даних дозволяє зменшити негативний 

вплив корупційної складової, запровадити абсолютно прозору систему 

лісогосподарського виробництва для цілей оподаткування в умовах 

децентралізації влади, підвищити економічну продуктивність використання 

земель лісогосподарського призначення, аналізувати ефективність 

лісогосподарського виробництва в режимі онлайн, здійснювати моніторинг 

за станом лісистості регіону в контексті сталого розвитку. 

Професор Гійом Чапрон [305] з Оксфорду стверджує, що технологія 

блокчейн дозволить знизити вплив корупції та відстежити незаконний 

видобуток природних ресурсів. Процес простежування всього циклу 

використання природних ресурсів на основі алгоритмів комп’ютерного коду 

стане ефективнішим, адже людський фактор буде нівелійований. 

Наразі блокчейн технології впроваджуються у різних логістичних 

процесах, де кожній операції привласнюється унікальний цифровий 

ідентифікатор – штрих-код, який в подальшому через криптографічну 

функцію перетворюється в унікальний набір цифр та літер, або так званий 

«хеш», який зберігається в блокчейн. Функція хешування працює тільки 

в одному напрямку – значення хеш-коду не дозволяє користувачу 

повернутися і отримати вихідний документ, який був створений на початку 

та унеможливлює встановлення наступного значення хеш-функції. 

Це означає, що сертифікати не можуть бути підроблені, а всі операції 

є максимально прозорими [83, 305]. 

Гійом Чапрон [83, 305] зауважує на тому, що технологія блокчейн 

дозволить упорядкувати використання природних ресурсів. Наприклад, 

деревину, отриману в процесі лісового виробництва, можна маркувати 

унікальним хеш-кодом, який буде за спеціальним алгоритмом змінюватися 

щоразу, коли її відвантажують або перепродують. Відповідно, кінцевий 

споживач зможе з’ясувати де були зрубані дерева і чи був на це відповідний 

дозвіл [83, 305]. 
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Алгоритм не дозволяє змінювати вхідні дані, тоді як звичайні дозвільні 

документи легко підробляються, а чиновники, на яких покладено контроль 

за  їх достовірністю, можуть бути підкуплені на відміну від комп’ютерного 

коду, який зберігається на незалежних серверах, розміщених по всьому світу 

[83, 305]. 

Одну з перших спроб запровадити блокчейн підхід для електронного 

відстеження деревини за ланцюгом поставок, від процесу зростання 

до виготовленої кінцевої продукції, у своїй науковій роботі описав колектив 

авторів-науковців С. Фігоріллі, Ф. Антонучі, К. Коста, Ф. Палотті [284]. 

Вченими було розроблено децентралізовану та розподілену систему, яка веде 

облік цифрових транзакцій таким чином, що робить їх доступними 

та видимими для багатьох учасників мережі, зберігаючи їх у безпеці 

без необхідності централізованого сертифікаційного органу. Ця робота 

реалізує блокчейн технологію в межах електронного відстеження хронології 

логістичного та виробничого ланцюга лісогосподарського виробництва.  

Система інфотрекінгу базується на RFID-датчиках (радіочастотна 

ідентифікація (RFID – Radio Frequency IDentification)) і технології 

з відкритим кодом. Водночас було розроблено спеціальний електронний 

додаток, інтегрований під лісові операції для збору та зберігання 

в централізованій інформаційній базі даних (наприклад дата, місце 

знаходження, дендрометрична та комерційна інформація) [292], рис. 5.2. 

Цифрові технології відкривають нові перспективи в лісокористуванні 

та лісовідновленні, але поки за темпами цифровізації (Digital forestry) 

лісопромисловий комплекс відстає від багатьох галузей промисловості [130]. 

Одним з лідерів цифровізації (digitalization) лісової промисловості 

в  світі є Фінляндія. Там ще в середині 2000-х років була заснована компанія 

MHG Systems, основною метою якої стала діджиталізація лісового 

господарства, і на сьогоднішній день у компанія налічує більше 3 тисяч 

великих клієнтів у країнах ЄС. Розроблена MHG Systems платформа дозволяє 

об’єднати в єдину мережу заготівельників лісу, покупців, представників 
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влади і в реальному режимі отримувати інформацію щодо обсягу лісових 

ресурсів. У результаті, за даними Eurostat, Фінляндія змогла досягнути 

продуктивності праці в лісовій галузі на рівні 152,5 тис. євро на рік 

у розрахунку на одну особу населення країни, вищий результат зафіксований 

лише в сусідній Швеції – 156,4 тис. євро [130]. 

 

 

Рис. 5.2. Схема впровадження блокчейн-підходу для відстежування лісового 

виробництва та раціонального використання лісових ресурсів * 

*Примітка: створено автором за даними [292] 

 

Загалом блокчейн спроможний посилити збереження та захист 

навколишнього середовища шляхом реалізації ідеї реєстрації та обігу 

земельних ділянок на основі цієї технології, створюючи систему підзвітності, 

яка може обмежити незаконні дії та захистити населення, що перебуває в зоні 

ризику. Зберігання іншої інформації про землекористувачів та якісний стан 

природних ресурсів на блокчейн також може сприяти відстеженню 

та дотриманню прав власності на природні, і в тому числі лісові, ресурси. 
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Реєстрація земель відноситься до системи, яка підтримується урядовою 

структурою. Ці записи забезпечують підтвердження права власності, 

полегшують операції та запобігають шахрайству. Водночас, використання 

застарілих систем реєстрації земельних ділянок зумовлює довготривалий 

процес перевірки права власності, уповільнення законних операцій, 

а у найгірших випадках може призвести до нераціонального використання чи 

так званої  «розтрати» природних ресурсів [255].  

За даними Світового банку, 70 % населення світу не має доступу 

до права власності на землю. Для громадян статус права власності 

на земельні ресурси безпосередньо впливає на їх економічні можливості. 

Для органів державної влади облік земельних та лісових ресурсів має 

важливе значення з позицій економічного розвитку держави, оподаткування, 

надання адміністративних послуг тощо [308]. 

В Україні проблема реєстрації земель є подвійною, адже з одного боку 

забезпечення права власності на землю є ключовим фактором сприяння 

економічному розвитку, подолання економічної нерівності, полегшення 

управління конфліктами та підтримки процесів децентралізації влади [351]. 

З іншого боку, в Україні процес реєстрації земельних ресурсів зазвичай 

супроводжується бюрократією, відомості є централізованими та зберігаються 

лише на папері. Така бюрократична система не лише є громіздкою для 

доступу та обслуговування, але також є вразливою до природних 

чи техногенних катастроф. Тому урядові установи повинні впроваджувати 

методи оцифрування (digitalization) усіх відомостей про земельні ресурси 

для підвищення надійності, достовірності та прозорості системи реєстрації 

земель. 

Хоча інформація про право власності може змінюватися залежно 

від чинного законодавства, головною метою технології блокчейн у структурі 

реєстрації земель є створення системи для реєстрації права власності 

на природні ресурси та спрощення процедури зміни власника. Цей підхід 

може поєднати процеси й кроки в єдину систему та потенційно підвищити 
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прозорість, пов’язану з оприлюдненням публічно доступних записів 

у безпечному середовищі, зменшенням шахрайства та сприянням вирішенню 

суперечок щодо власності [255]. 

Ключовим органом у запровадженні нових інформаційних технологій 

(системи блокчейн) у системі природокористування, і зокрема земель 

лісогосподарського призначення, в умовах децентралізації влади повинен 

бути новостворений за рішенням уряду від 02.09.2019 року орган виконавчої 

влади – Міністерство цифрової трансформації України [136]. 

Основним завданням цього органу є впровадження державної політики, 

щодо [136, 181]: 

− створення передумов для функціонування електронного 

урядування; 

− розроблення платформи для надання електронних послуг у різних 

сферах економіки України – земельні послуги, екологія, будівництво, 

реєстрація бізнесу, оформлення субсидій, державної допомоги тощо; 

− тотальна інформатизація – впровадження політики «відкритих 

даних», який є потужним антикорупційним інструментом, який сприяє 

прозорості влади в умовах децентралізації влади, що позитивно впливає 

на розвиток економіки в цілому; 

− консолідація державних реєстрів у єдину систему даних 

і електронний документообіг – дієвий спосіб оптимізації роботи всіх 

державних установ, зниження бюрократичних процесів, забезпечення 

дистанційного та оперативного доступу громадян до якісних 

адміністративних послуг. 

Водночас, система блокчейн є пріоритетною технологією інноваційної 

системи розвитку E-Ukraine – інтегрованого розподіленого порталу взаємодії 

громади, бізнесу та влади для формування і реалізації політики 

в інформаційно-комунікаційній технологічній сфері за допомогою 

інноваційних технологій участі громади і відкритих даних [137]. 



317 

 

Моніторинг земель лісогосподарського призначення на основі 

технології блокчейн та залучення безпілотних літальних апаратів (дронів, 

БПЛА) [76], дозволить створити електронну карту, яка повинна знаходитись у 

відкритому доступі змінюватися в залежності від даних, отриманих від  БПЛА 

– «дронокартографія». Такі технології дозволять громадам, органам 

державної влади у сфері охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів попередити незаконні вирубки лісу, корупційну складову 

у сфері лісового господарства, отримувати оперативні та актуальні дані про 

стан лісів у регіоні в режимі реального часу (відповідно до тенденцій 

розвитку кадастрових систем майбутнього «Кадастр 2034»  [256]). 

Водночас,  на основі блокчейн технології виникає можливість створити 

відкритий ринок екосистемних послуг, який дозволяє інвестувати 

та отримувати економічні дивіденди від збереження земель 

лісогосподарського призначення, підвищувати вартість природного капіталу, 

обмежуючи викиди CO2 в атмосферу та надаючи фінансову підтримку 

сільським громадам за принципом міжнародної програми «REDD+», 

визнаної ООН [269, 277, 278, 280], в умовах децентралізації влади 

для розвитку освітніх, медичних послуг, створення енергозберігаючої 

інфраструктури. Концепція запропонованої ідеї відображена у вигляді 

структурно-логічної моделі, рис. 5.3 [158]. 

Головним завданням запровадження ринку екосистемних послуг 

на основі блокчейн технології є демократизація доступу до природного 

капіталу (лісових ресурсів), що створить прозорі та справедливі умови, 

що дозволять інвесторам брати участь в обігу екологічних активів, які значною 

мірою не використовуються [345]. Разом з тим, розвиток інституціонального 

забезпечення раціонального використання та охорони земель 

лісогосподарського призначення повинен ураховувати соціальне значення цих 

природних ресурсів. На нашу думку, одним із основних критеріїв формування 

сучасних науково-методологічних принципів ефективного лісокористування є 
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коефіцієнт Енгеля, який, як правило, застосовується в процесі планування 

транспортної інфраструктури [241]. 

 

 

Рис. 5.3. Структурно-логічна модель запровадження ринку екосистемних 

послуг через блокчейн технологію* 

*Примітка: розроблено автором за даними [345] 

 

Водночас, даний коефіцієнт може бути застосований 

у лісогосподарській сфері, який за своїм змістом є універсальним 

показником, що об’єднує в собі показник лісистості та лісозабезпеченості 
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населення, що дуже важливо, зважаючи на рекреаційну особливість 

та екологічну значущість лісів (рис. 5.4). 

 

 

Рис. 5.4. Показники, які характеризують соціальний вплив земель 

лісогосподарського призначення* 

*Примітка: створено автором за даними [271] 

 

Розрахунок коефіцієнта Енгеля здійснюється за формулою 5.1, 

яка  у  свою чергу дозволяє оцінити зв’язок між наступними параметрами: 

площею земель лісогосподарського призначення, площею адміністративно-

територіальної одиниці та загальною чисельністю населення відповідного 

регіону [63, 156, 241]. 

 

КЕнгеля =
𝑆з.л.п.

√𝑆обл. × 𝐻
,                                          (5.1) 

 

де КЕнгеля – коефіцієнт Енгеля; 

𝑆з.л.п. – площа земель лісогосподарського призначення (з них лісовкриті 

земельні ділянки), га; 
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𝑆обл. – площа адміністративно-територіальної одиниці (області, району, 

сільської ради), га; 

𝐻 – загальна чисельність населення, осіб. 

 

Розрахунок коефіцієнта Енгеля здійснювався в розрізі областей 

України, результати якого представлені у таблиці 5.1 та на рис. 5.5. 

 

 

Рис. 5.5. Діаграма коефіцієнта Енгеля в розрізі областей України* 

*Примітка: розраховано автором 
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Таблиця 5.1 

Розрахунок коефіцієнта Енгеля в розрізі областей України* 

№ Назва області 

Загальна площа 

адміністративно-

територіального 

утворення,  

тис. га 

Загальна площа 

земель 

лісогосподарського 

призначення (з них 

землі, вкриті лісовою 

рослинністю), тис. га 

Загальна 

чисельність 

населення, 

тис. осіб 

Лісистість 

території 
Лісозабезпеченість, 

га/осіб 

Коефіцієнт 

Енгеля (відносна 

величина), 

га/га 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Вінницька  2649,20 356,80 1556,21 0,13 13,47 0,23 0,18 

2 Волинська  2014,40 646,50 1034,31 0,32 32,09 0,63 0,45 

3 Дніпропетровська  3192,30 163,70 3198,58 0,05 5,13 0,05 0,05 

4 Донецька 2651,70 189,60 4157,58 0,07 7,15 0,05 0,06 

5 Житомирська  2982,70 1024,00 1217,17 0,34 34,33 0,84 0,54 

6 Закарпатська  1275,30 657,80 1255,68 0,52 51,58 0,52 0,52 

7 Запорізька  2718,30 110,30 1701,12 0,04 4,06 0,06 0,05 

8 Івано-Франківська  1392,70 587,10 1371,45 0,42 42,16 0,43 0,42 

9 Київська 2812,10 592,80 1770,43 0,21 21,08 0,33 0,27 

10 Кіровоградська  2458,80 166,80 942,50 0,07 6,78 0,18 0,11 

11 Луганська  2668,30 308,70 2148,06 0,12 11,57 0,14 0,13 

12 Львівська 2183,10 629,10 2518,39 0,29 28,82 0,25 0,27 

13 Миколаївська 2458,50 101,30 1128,11 0,04 4,12 0,09 0,06 

14 Одеська 3331,40 199,80 2378,56 0,06 6,00 0,08 0,07 

15 Полтавська 2875,00 255,30 1397,31 0,09 8,88 0,18 0,13 

16 Рівненська 2005,10 744,10 1156,17 0,37 37,11 0,64 0,49 

 

  



 

 

3
2
2
 

Продовження таблиці 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17 Сумська 2383,20 428,70 1078,06 0,18 17,99 0,40 0,27 

18 Тернопільська 1382,40 188,60 1043,87 0,14 13,64 0,18 0,16 

19 Харківська 3141,80 378,00 2670,89 0,12 12,03 0,14 0,13 

20 Херсонська 2846,10 125,90 1035,13 0,04 4,42 0,12 0,07 

21 Хмельницька 2062,90 268,70 1262,30 0,13 13,03 0,21 0,17 

22 Черкаська 2091,60 322,40 1202,72 0,15 15,41 0,27 0,20 

23 Чернівецька 809,60 242,80 903,18 0,30 29,99 0,27 0,28 

24 Чернігівська 3190,30 663,20 1002,11 0,21 20,79 0,66 0,37 

  Україна 60354,90 9698,90 42081,63 0,16 16,07 0,23 0,19 

*Примітка: розраховано автором за даними статистичної звітності Держгеокадастру форми 6-зем (станом на 2016 рік) та Державної служби 

статистики [45] 
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Згідно проведених розрахунків встановлено, що величина коефіцієнта 

Енгеля наближена за абсолютним значенням до середнього арифметичного 

значення між показниками лісистості та лісозабезпеченістю населення 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці, рис. 5.6. 

 

 

Рис. 5.6. Порівняльна діаграма показників використання земель 

лісогосподарського призначення в розрізі областей України* 

*Примітка: розраховано автором 

 

Найбільші значення коефіцієнта Енгеля КЕнгеля   мають місце 

у Житомирській (0,54), Закарпатській (0,52), Рівненській (0,49), Волинській 

(0,45), Івано-Франківській (0,42), Чернігівській (0,37) областях, тоді як 

найменші – у Херсонській (0,07), Одеській (0,07), Миколаївській (0,06), 

Донецькій (0,06), Запорізькій (0,05), Дніпропетровській (0,05) областях. 

Для визначення оптимального рівня КЕнгеля реалізовано такий 

математичний алгоритм дій: 
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− піднесення до квадрату формули 5.1, в результаті чого отримаємо 

(5.2): 

 

КЕнгеля
2 =

𝑆лісу
2

𝑆обл. × 𝐻
=

𝑆лісу × 𝑆лісу

𝑆обл. × 𝐻
                           (5.2) 

 

− вираження формули 5.2 (КЕнгеля
2) через коефіцієнт лісистості Кліс. 

(відношення площі лісів до площі загальної території – 
𝑆лісу

𝑆обл.
) та коефіцієнт 

лісозабезпеченості у розрахунку на одну особу населення Кліс.заб. 

(відношення загальної площі лісів до чисельності населення в межах 

дослідної адміністративної одиниці – 
𝑆лісу

𝐻
) (5.3): 

 

КЕнгеля
2 = Кліс. × Кліс.заб.                                  (5.3) 

 

− піднесення лівої та правої частин рівняння (5.3) до квадратного 

кореня та отримання КЕнгеля, водночас підставимо оптимальні показники Кліс. 

(відповідно до природно-кліматичної зони за даними Державного агентства 

лісових ресурсів України [188]) та Кліс.заб. для рекреаційних потреб 

(оптимальна площа лісу у розрахунку на 1 ос. – 0,33 га, згідно показників 

ландшафтно-рекреаційної організації території за ДБН  Б.2.4-1-94 

«Планування і забудова сільських поселень» пункту 4.3 [179]), отримаємо 

КЕнгеля опт. (5.4): 

 

КЕнгеля опт. = √Кліс.  опт. × Кліс.заб.  опт.                                  (5.4) 

 

Із застосуванням запропонованої робочої формули 5.4 визначено 

оптимальні показники КЕнгеля з позицій раціонального лісокористування 

для різних природно-кліматичних зон України, табл. 5.2. 
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Таблиця 5.2 

Розрахунок оптимального значення коефіцієнта Енгеля 

в розрізі природно-кліматичних зон України* 

Назва природно-кліматичної зони 
Оптимальні показники 

Лісистість території [188] Коефіцієнт Енгеля 

Полісся  0,32 0,32 

Лісостеп 0,18 0,24 

Степ 0,09 0,17 

Карпати 0,45 0,39 

Крим 0,19 0,25 

*Примітка: розраховано автором  

 

Порівняння фактичних і оптимальних показників КЕнгеля, дозволило 

встановити області, в яких КЕнгеля перевищує оптимальне значення 

або  нижче за нього, рис. 5.7.  

 

 

Рис. 5.7. Порівняльна діаграма оптимального та фактичного коефіцієнта 

Енгеля в розрізі областей України* 

*Примітка: розраховано автором  

0
,5

4

0
,5

2

0
,4

9

0
,4

5

0
,4

2

0
,3

7

0
,2

8

0
,2

7

0
,2

7

0
,2

7

0
,2

0

0
,1

8

0
,1

7

0
,1

6

0
,1

3

0
,1

3

0
,1

3

0
,1

1

0
,0

7

0
,0

7

0
,0

6

0
,0

6

0
,0

5

0
,0

5

0
,3

2

0
,3

9

0
,3

2

0
,3

2

0
,3

9

0
,3

2

0
,3

9

0
,3

2

0
,2

4

0
,3

2

0
,2

4

0
,2

4

0
,2

4

0
,3

2

0
,2

4

0
,1

7

0
,2

4

0
,1

7

0
,1

7

0
,1

7

0
,1

7

0
,1

7

0
,1

7

0
,1

7

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

Коефіцієнт Енгеля Коефіцієнт Енгеля (оптимальний)



326 

 

Так, областями, в яких цей коефіцієнт вищий за оптимальне значення, 

є Житомирська, Закарпатська, Рівненська, Волинська, Івано-Франківська, 

Чернігівська області, що складають 25 % від загальної кількості областей 

України, тоді як в інших 75 %  областей КЕнгеля є нижчим за оптимальний 

рівень, див. рис. 5.7. Така диференціація значення КЕнгеля підтверджує 

необхідність розроблення загальнодержавної стратегії лісогосподарського 

розвитку областей України з урахуванням еколого-економічного, соціально-

господарського та рекреаційного потенціалу земель лісогосподарського 

призначення.  

Отже, організаційні заходи в сфері використання та охорони земель 

лісогосподарського призначення повинні ґрунтуватися на результатах 

моніторингу областей за запропонованими показниками, адже останні 

враховують соціальне значення лісових екосистем, а їх урахування дозволить 

стабілізувати та забезпечити оптимальні природно-рекреаційні умови 

життєдіяльності для населення, підтримку належного рівня зайнятості 

в сільських місцевостях, формування рівномірного доступу до екосистемних 

послуг. 

 

 

5.2. Фінансово-економічний механізм раціонального використання 

та охорони земель лісогосподарського призначення євроінтеграційного 

типу 

 

Одним із ключових напрямків розвитку раціонального використання 

та охорони земель лісогосподарського призначення є запровадження 

ефективного фінансово-економічного механізму, який повинен ураховувати 

систему платежів за використання лісових ресурсів і ґрунтуватися 

на економічній оцінці та специфіці утворення валового доходу у сфері 

лісового господарства. 
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У процесі дослідження було неодноразово підтверджено, 

що європейський досвід оперативного управління лісовими ресурсами, який 

ґрунтується на застосуванні електронних, інтерактивних, картографічних, 

космічних технологій, є досить продуктивним елементом менеджменту, 

який без виключення повинен бути покладений в основу для розроблення 

продуктивного фінансово-економічного механізму використання земель 

лісогосподарського призначення в Україні. 

Ідея розроблення такого механізму також повинна бути зорієнтована 

на покращення фінансової стабільності новостворених ОТГ в умовах 

децентралізації влади [248], які у свою чергу мають частину бюджетних 

видатків громади спрямовувати на догляд та охорону лісових природних  

ресурсів, зменшення бідності, а також на належну забезпеченість населення 

ОТГ лісами. 

Методологічні аспекти формування фінансово-економічного механізму 

раціонального використання земель лісогосподарського призначення в ОТГ 

ґрунтувались на чинних нормах Бюджетного кодексу України (статті 64, 66, 

69) [15], які, зокрема, визначають порядок формування доходів загального 

фонду бюджетів ОТГ: 

- п.1.1 статті 64 [15]: 60 % податку на доходи фізичних осіб 

(ПДФО) (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1¹ 

частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України), що сплачується 

(перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній 

території (крім території міст Києва та Севастополя); 

- п. 1.2 статті 69 [15]: 100 % податку на прибуток підприємств 

та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є міські 

(міст районного значення), селищні та сільські ради, зараховується 

відповідно до міських (міст районного значення), селищних та сільських 

бюджетів. 

Одним із поставлених завдань дослідження було встановлення 

ймовірних податкових надходжень до бюджетів громад від використання 
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земель лісогосподарського призначення лісогосподарськими 

підприємствами. Для цього потрібно було визначити фактичні площі лісових 

земель в межах відповідних ОТГ в Україні, а також ймовірний економічний 

дохід від використання цих лісових площ, розрахувати обсяг фіскальних 

надходжень до бюджетів від лісогосподарських підприємств. 

Зважаючи на норми Бюджетного кодексу України (статті 64, 66, 69) 

[15], доцільним є моделювання умов податкових надходжень, які враховують 

використання лісогосподарських землекористувань комунальними (100 % 

податку на прибуток підприємств комунальної власності, який становить 

18 % [180, стаття 136],  надходить до бюджету ОТГ [15, стаття 69, п. 1.2], 

або приватними підприємствами (60 % ПДФО, який наразі становить 18 % 

[180, стаття 177, 167.1], залишається у бюджеті ОТГ) [15, стаття 64, п.1.1]). 

Для досягнення поставленої цілі нами був розроблений та реалізований 

наступний алгоритм дослідження: 

- підготовка інформаційної бази за допомогою топографічних карт, 

даних космічних знімків (архів космічних даних із апаратів Landsat 8, IRS P7 

(Cartosat 2), SPOT 6, SPOT 7, Cartosat-2F, IKONOS-2, EROS A, EROS B, 

QuickBird), он-лайн ресурсу Open Street Map [337]; 

- діджиталізація лісових площ та картографічна прив’язка даних 

в межах України за допомогою геоінформаційних технологій (програмного 

забезпечення ArcGIS), рис. 5.8; 

- визначення фактичних меж ОТГ на основі офіційних даних [46]; 

- за допомогою програмного забезпечення ArcGIS накладання 

інформаційних шарів даних: лісові площі України, межі ОТГ (рис. 5.9); 

- визначення площі лісогосподарських землекористувань за 

допомогою програмного забезпечення ArcGIS в розрізі ОТГ, рис. 5.10; 

- створення реєстру даних обліку земель лісових площ в розрізі ОТГ 

для подальшого економіко-математичного аналізу та  розроблення механізму 

раціонального використання й охорони земель лісогосподарського 

призначення (Додаток М);   
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Рис. 5.8. Діджиталізація лісовкритих площ України* 

*Примітка: створено на основі топографічних карт, даних космічних знімків, Open Street 

Map [337] 

 

- визначення величини податкових надходжень до бюджетів ОТГ із 

урахуванням норм чинного законодавства. 

 

 

Рис. 5.9. Накладання інформаційних шарів за допомогою програмного 

забезпечення ArcGIS на прикладі Кам’янець–Подільського району 

Хмельницької області* 

*Примітка: створено автором   
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У результаті виконання описаного вище алгоритму досліджень, 

встановлено  фактичні лісові площі, розпорядниками яких є ОТГ (936 од., які 

знаходяться у 452 районах України, станом на 2019 р., Додаток М). 

 

Рис. 5.10. Картосхема визначення площі лісогосподарських 

землекористувань за допомогою програмного забезпечення ArcGIS в межах 

України в розрізі ОТГ (на прикладі Шацького району Волинської області) * 

*Примітка: створено автором   
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Результати дослідження згруповано за областями України (табл. 5.3, 

рис. 5.11). 

 

Таблиця 5.3 

Результати діджиталізації лісових площ в межах ОТГ на основі 

геопросторового підходу в Україні* 

Назва області Площа ОТГ в 

адміністративно-

територіальній одиниці, га 

Лісова площа в 

межах ОТГ 

(визначена 

автором), га 

Число 

населених 

пунктів (ОТГ), 

од. 

Вінницька  441362,20 62356,30 43 

Волинська  1118521,80 432866,10 51 

Дніпропетровська  1812730,30 99984,00 63 

Донецька 683792,60 65172,20 17 

Житомирська  2005922,50 788455,80 57 

Закарпатська  65073,00 38964,10 7 

Запорізька  1708381,10 56303,20 55 

Івано-Франківська  385917,40 167615,20 35 

Київська  531321,70 98941,40 27 

Кіровоградська  497269,10 30426,20 21 

Луганська  873727,20 67320,70 22 

Львівська  492385,50 133339,50 40 

Миколаївська  1148706,70 50867,80 41 

Одеська  975047,90 85292,50 33 

Полтавська  934856,90 135738,00 50 

Рівненська  728415,00 282754,90 42 

Сумська  994966,90 216016,60 37 

Тернопільська  679474,60 103129,90 52 

Харківська  650649,30 92234,20 19 

Херсонська  933175,50 92062,30 34 

Хмельницька  1216576,60 194477,80 48 

Черкаська  836350,90 163491,80 57 

Чернівецька  372613,20 134324,40 36 

Чернігівська  1947808,10 583583,20 49 

*Примітка: розраховано автором без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій  

у Луганській та Донецькій областях 

 

За допомогою геоінформаційного підходу встановлено, що найбільші 

лісові площі в ОТГ зосереджені в Житомирській (788,5 тис. га), Чернігівській 

(583,6 тис. га), Волинській (432,9 тис. га), Рівненській (282,8 тис. га), 
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Сумській (216,0 тис. га) областях, тоді як найменші лісові площі в межах 

ОТГ зосереджені в Кіровоградській, Закарпатській, Миколаївській, 

Запорізькій, Вінницькій, Донецькій, Луганській, Одеській, Херсонській 

областях.  

 

 

Рис. 5.11. Діаграма лісових площ в межах ОТГ, визначених з використанням 

геопросторового підходу* 

*Примітка: розраховано та створено автором  

 

Із використанням отриманих даних щодо рівня забезпеченості ОТГ 

лісовими площами в межах області можливо  розрахувати коефіцієнт Гольца 

(від імені російського вченого Г. О. Гольца) [34, 46], який є модифікованим 

коефіцієнтом Енгеля, якщо під знак радикала замість чисельності населення 

підставити число населених пунктів, у даному випадку – кількість ОТГ (5.5):  
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КГольца =
𝑆лісу ОТГ

√𝑆ОТГ в обл. × 𝑁
,                                          (5.5) 

 

де КГольца – коефіцієнт Гольца; 

𝑆лісу ОТГ – лісова площа в ОТГ, га; 

𝑆ОТГ в обл. – площа ОТГ в області, га; 

𝑁 – загальна кількість ОТГ в області. 

 

За результатами розрахунків, найвищі коефіцієнти Гольца, Енгеля 

та лісозабезпеченості в ОТГ отримано у Івано-Франківській, Рівненській, 

Волинській, Закарпатській, Чернігівській, Житомирській областях, 

що свідчить про сприятливі еколого-економічні умови для життєдіяльності 

населення. Тоді як найнижчими критеріями лісозабезпеченості в ОТГ 

характеризуються Запорізька, Миколаївська, Дніпропетровська, Вінницька, 

Кіровоградська, Одеська, Луганська, Херсонська, Тернопільська області 

(табл. 5.4, рис. 5.12).  

 

Таблиця 5.4 

Розрахунок показників які характеризують рівень лісозабезпеченості в ОТГ* 

Назва області Коефіцієнт 

Енгеля 

Коефіцієнт 

Гольца 

Лісозабезпеченість в 

ОТГ, га/ос. 

1 2 3 4 

Вінницька 0,17 14,31 0,22 

Волинська 0,67 57,31 1,18 

Дніпропетровська 0,10 9,36 0,18 

Донецька 0,13 19,12 0,18 

Житомирська 0,61 73,74 0,95 

Закарпатська 0,55 57,73 0,50 

Запорізька 0,06 5,81 0,11 

Івано-Франківська 0,43 45,61 0,43 

Київська 0,22 26,12 0,26 

Луганська 0,18 15,35 0,42 

Львівська 0,32 30,05 0,39 

Миколаївська 0,09 7,41 0,16 

Одеська 0,15 15,04 0,25 

  



334 

 

Продовження таблиці 5.4 

1 2 3 4 

Полтавська 0,22 19,85 0,35 

Рівненська 0,58 51,12 0,86 

Сумська 0,26 35,60 0,30 

Тернопільська 0,16 17,35 0,16 

Харківська 0,20 26,23 0,27 

Херсонська 0,18 16,34 0,33 

Хмельницька 0,23 25,45 0,34 

Черкаська 0,31 23,68 0,48 

Чернівецька 0,37 36,68 0,38 

Чернігівська 0,59 59,74 1,17 

*Примітка: розраховано та створено автором (додаток М) 

 

Запропоновані показники дозволяють встановити чи раціонально 

використовуються землі лісогосподарського призначення, прийняти 

організаційно-управлінські рішення щодо охорони лісогосподарських 

землекористувань в межах ОТГ тощо. 

 

 

Рис. 5.12. Порівняльна діаграма показників, що характеризують рівень 

лісозабезпеченості в ОТГ у розрізі областей України* 

*Примітка: розраховано та створено автором   
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Наступний етап дослідження передбачав визначення загального обсягу 

податкових надходжень у випадку використання лісових площ в межах ОТГ, 

для цілей лісового господарства. Для цього визначено показники валового 

доходу та чистого прибутку від використання лісів в межах ОТГ, 

які розраховані шляхом множення загальної лісової площі в ОТГ на величину 

валового доходу та чистого прибутку з 1 га лісів у відповідній області, 

з урахуванням попередніх результатів ефективності використання земель 

лісогосподарського призначення в розрізі областей в Україні (табл. 5.5). 

 

Таблиця 5.5 

Продуктивність використання лісових площ в ОТГ* 

Назва області 

Площа ОТГ в 

межах 

адміністративно-

територіальної 

одиниці, га 

Лісова 

площа в 

межах ОТГ 

(визначена 

автором), 

га 

Дохід від 

використання 

лісових площ в 

ОТГ, тис. грн 

Прибуток від 

використання 

лісових площ, 

тис. грн 

Вінницька 441362,20 62356,30 96767,02 2378,29 

Волинська 1118521,80 432866,10 420628,96 -40745,63 

Дніпропетровська 1812730,30 99984,00 15877,45 -12996,92 

Донецька 683792,60 65172,20 7718,33 -2625,79 

Житомирська 2005922,50 788455,80 1116406,10 100780,43 

Закарпатська 65073,00 38964,10 4077,98 -3167,39 

Запорізька 1708381,10 56303,20 5892,68 -4576,93 

Івано-Франківська 385917,40 167615,20 187956,99 15791,01 

Київська 531321,70 98941,40 1913053,74 124611,73 

Кіровоградська 497269,10 30426,20 31935,97 1273,34 

Луганська 873727,20 67320,70 14806,50 -2404,69 

Львівська 492385,50 133339,50 127409,87 -5364,28 

Миколаївська 1148706,70 50867,80 6610,80 -5669,2 

Одеська 975047,90 85292,50 20151,20 -6137,66 

Полтавська 934856,90 135738,00 118632,28 4157,63 

Рівненська 728415,00 282754,90 391397,81 40662,99 

Сумська 994966,90 216016,60 299036,09 8253,99 

Тернопільська 679474,60 103129,90 119672,99 23171,21 

Харківська 650649,30 92234,20 54103,66 -5363,43 

Херсонська 933175,50 92062,30 11333,80 -15059,54 

Хмельницька 1216576,60 194477,80 411785,37 54747,44 

Черкаська 836350,90 163491,80 356815,98 78786,66 

Чернівецька 372613,20 134324,40 262402,70 32776,51 

Чернігівська 1947808,10 583583,20 626511,59 65588,94 

*Примітка: розраховано автором   
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Із ранжованої діаграми, представленої на рис. 5.13, можна визначити 

області з найвищими та найменшими показниками.  

 

Рис. 5.13. Валовий дохід від використання лісових площ в межах ОТГ* 

*Примітка: розраховано та створено автором  
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Отже, найбільшим валовим доходом від використання лісових площ 

в межах ОТГ характеризується Київська (1913,05 млн грн), Житомирська 

(1116,41 млн грн), Чернігівська (626,51 млн грн), Волинська (420,63 млн грн), 

Хмельницька (411,79 млн грн), Рівненська (391,40 млн грн), Черкаська 

(356,82 млн грн), Сумська (299,04 млн грн), Чернівецька (262,40 млн грн) 

області.  

 

Таблиця 5.6 

Розрахунок обсягу фіскальних надходжень від використання лісових площ в 

межах ОТГ до місцевих бюджетів* 

Назва області 

Податкові 

надходження з 

доходів від 

лісокористування 

(18 %×Дохід = 

100 % - загальний 

обсяг ПДФО), 

тис. грн 

Податкові 

надходження до 

місцевих 

бюджетів з 

доходів від 

лісокористування 

(60 % від ПДФО 

- в умовах 

фінансової 

децентралізації), 

тис. грн 

Податкові надходження до місцевих 

бюджетів з прибутку від 

лісокористування (в умовах 

фінансової децентралізації – 100 % 

податку на прибуток підприємств 

комунальної 

власності = 18 %×Прибуток), тис. грн 

Вінницька 17418,06 10450,84 428,09 
Волинська 75713,21 45427,93 Використання лісів є неприбутковим 
Дніпропетровська 2857,92 1714,75 Використання лісів є неприбутковим 
Донецька 1389,31 833,59 Використання лісів є неприбутковим 
Житомирська 200953,1 120571,86 18140,48 
Закарпатська 734,03 440,42 Використання лісів є неприбутковим 
Запорізька 1060,73 636,44 Використання лісів є неприбутковим 
Івано-Франківська 33832,24 20299,34 2842,38 
Київська 344349,68 206609,81 22430,11 
Кіровоградська 5748,5 3449,1 229,2 
Луганська 2665,19 1599,11 Використання лісів є неприбутковим 
Львівська 22933,78 13760,27 Використання лісів є неприбутковим 
Миколаївська 1189,94 713,96 Використання лісів є неприбутковим 
Одеська 3627,23 2176,34 Використання лісів є неприбутковим 
Полтавська 21353,8 12812,28 748,37 
Рівненська 70451,63 42270,98 7319,34 
Сумська 53826,49 32295,89 1485,72 
Тернопільська 21541,13 12924,68 4170,82 
Харківська 9738,68 5843,21 Використання лісів є неприбутковим 
Херсонська 2040,09 1224,05 Використання лісів є неприбутковим 
Хмельницька 74121,38 44472,83 9854,54 
Черкаська 64226,9 38536,14 14181,6 
Чернівецька 47232,48 28339,49 5899,77 
Чернігівська 112772,09 67663,25 11806,01 

*Примітка: розраховано автором   
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Водночас, загальна площа лісів в межах ОТГ має слабкий 

математичний зв’язок із величиною доходу від використання цих земель, 

підтвердженням цьому є коефіцієнт кореляції – 0,49. Основним важелем 

впливу на величину валового доходу від використання земель 

лісогосподарського призначення, на нашу думку, є застосування сучасних, 

ефективних технологій на всіх етапах лісового господарства. 

Найнижчі показники валового доходу від використання лісових площ 

в межах ОТГ мають місце у Вінницькій (96,77 млн грн), Харківській 

(54,10 млн грн), Кіровоградській (31,94 млн грн), Одеській (20,15 млн грн), 

Дніпропетровській (15,88 млн грн), Луганській (14,81 млн грн), Херсонській 

(11,33 млн грн), Миколаївській (6,61 млн грн), Запорізькій (5,89 млн грн), 

Закарпатській (4,08 млн грн) областях. 

На основі отриманих показників валового доходу та прибутку 

від використання лісових площ в ОТГ розраховано ймовірні податкові 

надходження, в тому числі до бюджетів ОТГ з урахуванням норм чинного 

законодавства  щодо часток розподілу податків між місцевими та державним 

бюджетами (табл. 5.6) [15, 180, 341]. 

Відповідно до п.1.1 статті 64 Бюджетного кодексу України [15], 60 % 

ПДФО (цей податок становить 18 % від валового доходу [180, стаття 177, 

167.1]), залишається у бюджеті ОТГ. З урахуванням цієї норми, визначено 

загальний обсяг ймовірних фіскальних надходжень до місцевих бюджетів 

із доходів від лісогосподарського використання лісових площ в межах ОТГ 

(рис. 5.14). 

Водночас, проведено розрахунки по комунальним підприємствам, 

що функціонують в ОТГ. У випадку використання лісових площ в межах 

ОТГ комунальними підприємствами, які відповідно до чинного 

законодавства сплачують 18 % [180, стаття 136] податку на прибуток, який 

у повному обсязі надходить до бюджету ОТГ, на основі здійснених 

розрахунків цих фіскальних надходжень у розрізі областей встановлено, 

що ведення лісогосподарського виробництва є прибутковим в таких 
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областях: Київська, Житомирська, Черкаська, Чернігівська, Хмельницька, 

Рівненська, Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська, Сумська, 

Полтавська, Вінницька, Кіровоградська, рис. 5.15. 

 

 

Рис. 5.14. Діаграма податкових надходжень із доходів від використання 

лісових площа в межах ОТГ* 

*Примітка: розраховано та створено автором  
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призначення, які перебувають безпосередньо під юрисдикцією об’єднаної 

територіальної громади. 

 

 

Рис. 5.15. Діаграма фіскальних платежів із прибутків комунальних 

підприємств від використання лісових площ в межах ОТГ* 

*Примітка: розраховано та створено автором  

 

Водночас, відповідно до показника обсягу фіскальних надходжень 

до місцевих бюджетів від лісокористування у розрахунку на одну особу 

населення ОТГ, лідируючі позиції займають Черкаська (113,10 грн/ос.), 

Волинська (123,40 грн/ос.), Рівненська (129,40 грн/ос.), Чернігівська 

(135,65 грн/ос.), Житомирська (144,61 грн/ос.), Київська (548,07 грн/ос.) 

області, рис. 5.16. 

Фінансово-економічний механізм раціонального використання 

та охорони земель лісогосподарського призначення повинен ґрунтуватися 

на реалізації національної політики у сфері земельних відносин, 

яка передбачає комплексну державну підтримку ефективного 

природокористування через фінансування відповідних організаційних заходів 
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і впровадження економічних інструментів, стимулів раціонального 

використання лісових ресурсів. Головними важелями такого механізму 

є фіскально-кредитні, грошові, бюджетні та інші елементи впливу на суб’єктів 

господарювання [86]. 

 

 

Рис. 5.16. Діаграма фіскальних надходжень до місцевих бюджетів від 

лісокористування у розрахунку на одну особу населення ОТГ, грн/ос.* 

*Примітка: розраховано та створено автором  
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ресурсів, повинен ґрунтуватися на сукупності фіскально-бюджетних 

відносин між лісовими ресурсами та суб’єктами підприємницької діяльності, 

які ґрунтуються на застосуванні геопрострового підходу обліку лісових площ 

як складової частини інформаційного забезпечення ефективного 
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функціонування економічної системи в цілому. Структурна схема такої 

взаємодії представлена на рис. 5.17. 

 

 

Рис. 5.17. Структурна схема фінансово-економічного механізму 

раціонального використання земель лісогосподарського призначення* 

*Примітка: створено автором  

 

Упровадження запропонованого фінансово-економічного механізму 

дозволяє збільшити загальну суму податкових надходжень до бюджетів ОТГ 

України на 715,1 млн грн, що становить близько 10,2 % від фактичних 

надходжень від власних ресурсів ОТГ України за 2015 – 2016 роки 

(7005,2 млн грн) [14], докладніше в додатку Д, або 6,01 % від загального 

обсягу податків на доходи фізичних осіб до бюджетів ОТГ у 2018 році 

(надходження від ПДФО до бюджетів ОТГ в Україні становило 
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11880,3 млн грн) [48], з урахуванням того, що лісова площа в межах ОТГ 

на загальнодержавному рівні складає лише 18,95 % станом на 2019 р. 

 

 

5.3. Економіко-математичне моделювання раціонального 

використання та охорони земель лісогосподарського призначення 

 

Економіко-математичне моделювання раціонального використання 

та   охорони природних ресурсів, у тому числі земель лісогосподарського 

призначення, запропоновано здійснити на основі розділу дискретної 

математики – теорії графів, що вивчає властивості графів, які у свою чергу 

дозволяють представити взаємозв’язки між різними об’єктами у сфері 

природокористування (окреслені в результаті досліджень, аналітичних 

розрахунків), зокрема, зв’язки між лісогосподарським виробництвом, 

грошовими потоками, фіскальними платежами, джерелами фінансування, 

середньою заробітною платою працівників лісового господарства тощо. 

Отже, зазначені взаємозв’язки між об’єктами у сфері лісокористуванні 

найдоцільніше описувати у вигляді відповідного графу (мережі). Загалом, 

граф слід розуміти як множину вершин (об’єктів), які з’єднані між собою 

ребрами (лініями). У математичному вигляді граф можна представити 

за допомогою формули 5.6 [5]. 

 

𝐺 = (𝑉, 𝐸),                                                (5.6) 

 

де 𝑉 – множина точок, які носять назву вершин; 

𝐸 – множина ребер. 

 

Відповідно до теоретико-методологічних основ теорії графів, 

економіко-математичне моделювання раціонального використання 
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та охорони земель лісогосподарського призначення передбачає наявність 

набору визначених вершин (які були визначені на основі проведених 

досліджень, описаних у попередніх розділах дисертації), які певним чином 

взаємопов’язані між собою. Таким чином, запропонований граф слід 

розуміти як економічну модель використання земель лісогосподарського 

призначення, яка утворена із вершин або елементів (інституційного 

забезпечення, фінансово-економічного механізму, соціальних явищ тощо) 

та комплексу аналітичних зав’язків (ребер), які характеризують залежність 

між елементами графу і можуть мати знак (+) або (-) [274]. 

Алгоритм дослідження передбачає виконання наступних етапів: 

1) окреслення спектру чинників, які характеризують еколого-

економічний, соціальних процес використання земель лісогосподарського 

призначення; 

2) розроблення економічної системи використання земель 

лісогосподарського призначення в Україні з одночасним науково-

обґрунтованим встановленням взаємозв’язків між елементами системи; 

3) оптимізація економічного графу використання земель 

лісогосподарського призначення шляхом виокремлення головних 

і  другорядних елементів системи; 

4) розроблення організаційних рекомендацій за допомогою 

запропонованого економічного механізму використання земель 

лісогосподарського призначення в Україні, враховуючи різні регулятивні 

особливості. 

Згідно першого пункту запропонованого алгоритму, визначено 

майбутні вершини економічного механізму (графу) використання земель 

лісогосподарського призначення в Україні, табл. 5.7. 

Для полегшення розроблення графів у процесі побудови економічного 

механізму використання земель лісогосподарського призначення, 

запропоновані відповідні скорочення назв структурних елементів (вершин), 

які впливають на використання лісових ресурсів (табл. 5.7).   
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Таблиця 5.7 

Вершини економічної моделі (графу) використання земель 

лісогосподарського призначення в Україні* 

№ Назва вершини Короткий опис впливу на 

використання лісових ресурсів 

Умовні 

позначення 

1 2 3 4 

1 Площа території Безпосередньо визначає склад та 

обсяг лісових ресурсів у 

геопросторовому відношенні 

ПТ 

2 Екологічна ситуація в регіоні Характеризує екологічні наслідки 

вирубки лісів 

ЕКС 

3 Площа земель лісогосподарського 

призначення 

Характеризує потенціал 

лісокористування 

ПЗЛП 

4 Кількість лісових господарств які 

входять до структури 

Держлісагентсва України 

Характеризує потенціал лісового 

господарства 

КЛГ 

5 Структура земель 

лісогосподарського призначення 

України 

Характеризує можливості 

лісокористування 

СЗЛП 

6 Цінність лісових ресурсів Визначає собівартість лісових 

ресурсів 

ЦЛР 

7 Обсяг продукції лісового 

господарства 

Характеризує інтенсивність 

використання земель 

лісогосподарського призначення 

ОПЛГ 

8 Поточні витрати на охорону 

атмосферного повітря і проблеми 

зміни клімату 

Визначає потенційні потреби у 

лісових ресурсах 

ПВП 

9 Обсяг внесення мінеральних добрив 

на одиницю площі 

сільськогосподарських угідь 

Дозволяє оцінити ступінь 

лісомеліоративного впливу лісів 

на мікрокліматичні умови 

вирощування 

сільськогосподарських культур 

ОВМД 

10 Урожайність сільськогосподарських 

культур 

УСГК 

11 Сукупний попит на лісові ресурси 

України 

Визначає реальний попит на 

лісові ресурси України 

СПЛ 

12 Нормативно-законодавче 

забезпечення ведення лісового 

господарства 

Характеризує структурні правила 

та норми лісокористування в 

Україні 

НЗЗ 

13 Структура населення в Україні 

(сільське) в умовах децентралізації 

влади 

Характеризує рівень 

лісозабезпеченості населення в 

Україні 

НАСУ 

14 Обсяг лісогосподарської техніки Характеризує технічні 

можливості лісового 

господарства 

ЛГТ 

15 Капітальні видатки по лісовому 

господарстві 

КВЛГ 

16 Середня заробітна плата 

працівників у лісогосподарському 

секторі економіки 

Характеризує матеріальні витрати 

на оплату праці у лісовому 

господарстві 

СЗП 
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Продовження таблиці 5.7 

1 2 3 4 

17 Площа базового 

лісовпорядкування 

Характеризує витрати на 

лісовпорядкування 

ПБЛ 

18 Охорона лісу від пожеж Визначає матеріальні витрати на 

заходи щодо охорони лісу від пожеж 

ОЛП 

19 Боротьба зі шкідниками та 

хворобами лісу 

Характеризується фінансовими 

витратами на заходи щодо боротьби 

зі шкідниками та хворобами лісу 

БШХЛ 

20 Ґрунтово-типологічне 

обстеження 

Характеризує витрати на ґрунтово-

типологічні обстеження 

ГТО 

21 Проектно-вишукувальні роботи Характеризує витрати на проектно-

вишукувальні роботи 

ПВР 

22 Моніторинг земель 

лісогосподарського призначення 

Характеризує витрати на моніторинг 

лісів 

МЗЛП 

23 Заготовлено ділової деревини Визначає обсяг ділової деревини від 

лісокористування 

ЗДД 

24 Реалізовано деревини Загальний обсяг деревини 

реалізований лісогосподарськими 

підприємствами 

РД 

25 Проведення лісової сертифікації Визначає витрати на проведення 

лісової сертифікації 

ПЛС 

26 Ціна реалізації 

сільськогосподарської продукції 

Визначає математичну залежність 

між обсягом втрат деревного покриву 

та цінами реалізації 

сільськогосподарської продукції 

ЦРСГП 

27 Обсяг побутового 

лісокористування 

Характеризує попит на лісові ресурси 

від населення 

ОПЛ 

28 Площа лісомеліоративного 

впливу на сільськогосподарські 

угіддя 

Визначає ступінь екологічного 

впливу лісів на прилеглі 

сільськогосподарські угіддя 

ПЛМВ/СГ 

29 Площа відтворення лісів Характеризує рівень використання 

лісових ресурсів в контексті сталого 

розвитку 

ПВЛ 

30 Рубки формування та 

оздоровлення лісів 

Характеризує рівень господарського 

освоєння земель лісогосподарського 

призначення 

РФОЛ 

31 Загальна площа рубок Визначає рівень використання земель 

лісогосподарського призначення 

ЗПР 

32 Обсяг заготівлі ліквідної 

деревини 

Визначає обсяг ліквідної деревини 

від лісокористування 

ОЗЛД 

33 Інвентаризація та оцінка земель 

лісогосподарського призначення 

Характеризує витрати на 

інвентаризацію та оцінку лісів 

ІЗЛП 

34 Нормативи плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів 

(крім деревини з рубок 

головного користування) 

Рентні платежі від спеціального 

використання лісових ресурсів 

НПЗСЛ 

  



347 

 

Продовження таблиці 5.7 

1 2 3 4 

35 Нормативи плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів 

(деревина з рубок головного 

користування) 

Рентні платежі від спеціального 

використання лісових ресурсів 

НПЗСЛ/ГК 

36 Фінансова допомога від 

міжнародних партнерів 

(організацій) на реалізацію 

цілей сталого розвитку 

Економічний стимул 

збалансованого розвитку лісового 

сектору 

ФДЛ 

37 Капітальні інвестиції у лісове 

господарство та лісозаготівлі 

Характеризує напрямки розвитку 

лісової галуззі України 

КІЛ 

38 Сукупна пропозиція лісових 

ресурсів в Україні 

Характеризує економічний 

потенціал використання лісових 

ресурсів 

СКПЛ 

*Примітка: створено автором  

 

На основі запропонованих вершин розроблено граф економічного 

механізму використання земель лісогосподарського призначення в Україні,  

рис. 5.18. У структурі економічного механізму лісокористування в Україні 

виділено відповідні підсистеми (блоки), такі як ринкові механізми, лісове 

господарство, лісовиробничий процес, комплекс обмежень та параметрів 

лісокористування, ринкові регулятивні механізми тощо, які, на наш погляд, 

у повному обсязі характеризують попит і пропозицію, що є головними 

елементами ринкових відносин в сфері використання та відтворення лісових 

ресурсів в Україні. 

Для подальшого математичного моделювання раціонального 

використання та охорони земель лісогосподарського призначення в Україні 

необхідно розроблений граф економічного механізму представити у вигляді 

матриці суміжності (один із способів представлення графів у вигляді 

матриці). Згідно теорії графів, матриця суміжності графа G економічного 

механізму раціонального використання земель лісогосподарського 

призначення з кінцевим числом вершин n (пронумерованих від 1 до n) – 

це квадратна матриця A розміру n, в якій значення елемента 𝑎𝑖𝑗 дорівнює 

числу ребер з 𝑖-ї вершини графа в 𝑗-ю вершину [116]. 
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Рис. 5.18. Економічний механізм (граф) використання земель лісогосподарського призначення в Україні 

*Примітка: створено автором  
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Таким чином у таблиці 5.8 представлено розроблену матриця 

суміжності вершин економічної моделі (графу) використання земель 

лісогосподарського призначення в Україні, елементи якої зазначаються 

у вигляді значень «1», «0», «-1» за правилом: «елемент матриці суміжності 

орієнтованого графа визначається наступним чином: дорівнює «1» або «-1» 

залежно від характеру впливу, якщо вершина 𝑉𝑖 є початком ребра 𝐸𝑖; 

дорівнює «0», якщо з вершини 𝑉𝑖 ребро не виходить у вершину 𝑉𝑗 

тобто вершина не інциндентна» [116, 274]. 

Запропонований науковий підхід дає змогу утворити цілісну науково-

обґрунтовану систему, яка об’єднує наявні організаційні, соціальні, 

економічні, екологічні елементи використання земель лісогосподарського 

призначення в Україні. На основі розробленої матриці можливо розробити 

прикладну математичну модель з метою прогнозування та визначення 

оптимального сценарію раціонального використання та охорони земель 

лісогосподарського призначення в Україні. 

Водночас, перед математичним моделюванням раціонального 

використання та охорони земель лісогосподарського призначення в Україні, 

вважаємо за необхідне здійснити оптимізацію структури запропонованого 

графу (економічної моделі лісокористування) шляхом виокремлення 

ключових взаємозв’язків та структурних об’єктів. У результаті виконання 

таких дій отримано оптимізований («стягнутий») граф економічної моделі 

використання земель лісогосподарського призначення в Україні, рис. 5.19. 

Розроблений «стягнутий» оптимізований граф характеризує ключові 

структурно-логічні, еколого-економічні зв’язки та об’єкти для подальшого 

математичного моделювання.  

Водночас, до новоствореного графу були додані такі елементи 

(вершини), як «курс валюти», «рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів», які, на нашу думку, в повному обсязі характеризують 

фінансово-економічну складову лісокористування.  
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Таблиця 5.8 

Матриця суміжності вершин економічної моделі (графу) використання земель лісогосподарського призначення в Україні* 
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ПТ 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕКС 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПЗЛП 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КЛГ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЗЛП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЦЛР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ОПЛГ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПВП 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОВМД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УСГК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СПЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 

НЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

НАСУ 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЛГТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КВЛГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 

СЗП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПБЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОЛП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БШХЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГТО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПВР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МЗЛП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗДД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 

РД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 

ПЛС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЦРСГП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОПОЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПЛМВ/СГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПВЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

РФОЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 

ЗПР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОЗЛД 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ІЗЛП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

НПЗСЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

НПЗСЛ/ГК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

ФДЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

КІЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СКПЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 

*Примітка: створено автором  
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За аналогією, на основі новоствореного графу економічної моделі 

використання земель лісогосподарського призначення розроблено відповідну 

матрицю суміжності, сформована за правилом, згаданим вище. 

 

 

Рис. 5.19. Оптимізований граф економічної моделі використання земель 

лісогосподарського призначення України* 

*Примітка: створено автором  

 

Матриця суміжності представлена в таблиці 5.9. 

З метою підвищення аналітичної цінності запропонованої економічної 

моделі, розраховано кореляційні взаємозв’язки між об’єктами для 

адекватного врахування всіх елементів графу під час розроблення 

математичної моделі раціонального використання та охорони земель 

лісогосподарського призначення в Україні. 

У результаті розрахунків отримано матрицю коефіцієнтів кореляції, 

які характеризують ступінь математичного зв’язку між факторами, табл. 5.10. 
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Таблиця 5.9 

Матриця суміжності вершин оптимізованого графу економічної моделі 

використання земель лісогосподарського призначення в Україні* 

Вершини П
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ПТ 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЕКС 0 0 -1 -1 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПЗЛП 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

ЦЛР 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

ПВП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

СПЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
НЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

НАСУ 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЛГТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
КВЛГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 

СЗП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗДД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

РД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

ЦРСГП 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ПВЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

ЗПР 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 

ОЗЛД 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КІЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СКПЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Рентна плата за 

спеціальне 

використання 

лісових 

ресурсів 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Курс валюти 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Примітка: створено автором  

 

На основі розрахованої матриці коефіцієнтів парних кореляцій 

(табл. 5.10), які обґрунтовують взаємозв’язки між елементами економічної 

моделі раціонального використання земель лісогосподарського призначення 

в Україні, модифіковано та удосконалено оптимізований раніше граф, 

який дає можливість запропонувати математичні моделі з метою 

імплементації ефективних рішень для забезпечення сталого розвитку 

національної системи лісокористування в умовах децентралізації влади, 

рис. 5.20.  
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Таблиця 5.10 

Матриця парних коефіцієнтів кореляції економічної моделі  

використання земель лісогосподарського призначення в Україні* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ПТ 1,00                                         

ЕКС 0,62 1,00                                       

ПЗЛП -1,00 -0,56 1,00                                     

ЦЛР -0,78 -0,94 0,74 1,00                                   

ПВП -0,93 -0,60 0,93 0,84 1,00                                 

СПЛ -0,63 -0,57 0,62 0,71 0,76 1,00                               

НЗЗ -0,06 -0,01 0,10 -0,02 0,29 0,42 1,00                             

НАСУ 0,96 0,76 -0,94 -0,92 -0,95 -0,74 -0,20 1,00                           

ЛГТ -0,43 -0,33 0,41 0,36 0,47 0,27 0,04 -0,43 1,00                         

КВЛГ -0,75 -0,83 0,71 0,87 0,80 0,54 0,26 -0,90 0,64 1,00                       

СЗП -0,83 -0,86 0,79 0,97 0,91 0,76 0,08 -0,92 0,33 0,78 1,00                     

ЗДД -0,75 -0,47 0,75 0,49 0,54 0,32 -0,53 -0,63 0,62 0,59 0,46 1,00                   

  



 

 

3
5
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Продовження таблиці 5.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

РД -0,93 -0,87 0,91 0,84 0,62 0,44 0,34 -0,87 0,32 0,89 0,67 0,56 1,00                 

ЦРСГП -0,81 -0,91 0,77 0,98 0,85 0,78 0,15 -0,92 0,42 0,90 0,97 0,56 0,82 1,00               

ПВЛ -0,57 0,15 0,63 -0,09 0,60 0,38 0,35 -0,47 -0,35 -0,69 0,18 -0,43 -0,82 0,16 1,00             

ЗПР 0,50 0,37 -0,49 -0,39 -0,37 -0,25 0,05 0,45 0,11 -0,05 -0,24 -0,28 0,05 -0,36 -0,29 1,00           

ОЗЛД -0,81 -0,77 0,77 0,81 0,76 0,56 -0,27 -0,85 0,59 0,88 0,78 0,87 0,86 0,86 -0,56 -0,25 1,00         

КІЛ -0,90 -0,95 0,88 0,93 0,76 0,61 0,62 -0,99 0,33 0,98 0,81 0,20 0,88 0,95 -0,62 -0,25 0,92 1,00       

СКПЛ -0,86 -0,89 0,83 0,98 0,88 0,76 0,16 -0,95 0,44 0,91 0,97 0,61 0,87 0,99 0,22 -0,37 0,88 0,96 1,00     

Рентна плата 

за спеціальне 

використання 

лісових 

ресурсів (Р) 

-0,81 -0,93 0,76 0,96 0,81 0,76 0,14 -0,92 0,40 0,91 0,91 0,59 0,90 0,98 0,14 -0,39 0,86 0,96 0,98 1,00  

Курс валюти 

(КВ) 

-0,69 -0,95 0,64 0,97 0,74 0,75 0,17 -0,85 0,36 0,88 0,92 0,45 0,81 0,97 0,04 -0,33 0,78 0,96 0,95 0,97 1,00 

*Примітка: розраховано автором  
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З метою застосування отриманих розрахунків на прикладному рівні 

в процесі раціонального використання та охорони земель лісогосподарського 

призначення в Україні, запропоновано відповідні стратегічні напрямки 

використання лісових ресурсів залежно від ступеня впливу на навколишнє 

середовище.  

 

 

Рис. 5.20. Удосконалений граф економічної моделі використання земель 

лісогосподарського призначення в Україні* 

*Примітка: створено автором  

 

Окреслені стратегії використання земель лісогосподарського 

призначення представлені у графічному вигляді (рис. 5.21), який демонструє, 

що за умов зростання інтенсивності використання лісових ресурсів економічні 

показники будуть зростати, на противагу екологічному розвитку країни і 

навпаки. Отже, запропоновані управлінські підходи використання земель 

лісогосподарського призначення безпосередньо пов’язані із екологічними та 

економічними наслідками прийняття тієї чи іншої стратегії. 
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Рис. 5.21. Стратегічні напрямки використання земель лісогосподарського 

призначення в Україні* 

*Примітка: створено автором  

 

На рис. 5.21 пунктиром визначений напрям стратегічного розвитку, 

за якого може бути досягнутий компроміс між економічними 

та екологічними критеріями. 

Необхідно наголосити, що описані у таблиці 5.11 управлінські підходи 

використання лісових ресурсів в Україні непотрібно оцінювати з огляду 

на довгострокову перспективу, зважаючи на відносну соціально-політичну 

стабільність в Україні. З огляду на це, на нашу думку, варто поєднувати 

запропоновані підходи та формувати еколого-економічну, соціально-

спрямовану модель розвитку лісокористування в Україні. 

У таблиці 5.11 зазначені управлінські підходи, запропоновані 

організаційні рішення, визначені факторні показники на основі розробленого 

графу для подальшого математичного моделювання відповідної стратегії 

використання лісових ресурсів в Україні.  
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Таблиця 5.11 

Управлінські підходи раціонального використання земель 

лісогосподарського призначення в Україні* 

Управлінський 

підхід 
Організаційні рішення 

Факторні показники 

для математичного 

моделювання  

Стратегія І. 

Екоцентричний 

підхід 

Використання лісових ресурсів України із урахуванням екологічної 

ситуації в регіоні  

Розробка екологічного законодавства у сфері 

лісокористування 
ПЗЛП 

Інвестування у енергозберігаючі технології 

сільськогосподарського виробництва, охорону 

атмосферного повітря і розв’язання проблем зміни 

клімату 

ПВП, ЦРСГП, КВ 

Максимізація рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів 
ЦЛР, Р 

Зниження обсягу сукупної пропозиції та 

інтенсивність використання лісових ресурсів 
СЗП, ОЗЛД, СКПЛ 

Стратегія ІІ. 

Збалансований 

підхід 

Управління землями лісогосподарського призначення в контексті 

збалансованого природокористування із урахуванням економічного 

розвитку нашої держави та модернізації технологічних підходів 

у системі лісокористування 

Частину доходу від лісогосподарського виробництва 

спрямовувати на оздоровлення сільського населення 
НАСУ 

Оптимізація вартості лісогосподарської продукції та 

підвищення продуктивності праці працівників у 

сфері лісового господарства 

ЦЛР, КВЛГ, Р, КВ, 

СКПЛ, СЗП 

Удосконалення технологій лісового господарства та 

залучення капітальних інвестиції 

ПВП, ЦРСГП, КІЛ, 

ЕКС, ПЗЛП 

Стратегія ІІІ. 

Техноцентричний 

підхід 

Використання лісових ресурсів України за принципом максимальної 

економічної вигоди від природних ресурсів  

Максимізації вартості лісогосподарської продукції 

шляхом продуктивного використання земель 

лісогосподарського призначення та мінімізації 

капітальних витрат 

ЦЛР, СПЛ, СЗП, Р, 

КВ 

Збільшення площі земель лісогосподарського 

призначення за рахунок непридатних для 

сільськогосподарського виробництва земель 

ПТ, ЕКС, ПЗЛП, 

ПВП, НАСУ, 

ЦРСГП, 

Збільшення обсягу заготівлі ліквідної деревини, в 

тому числі ділової 
ЗДД 

*Примітка: розроблено автором  

 

На основі запропонованих управлінських підходів раціонального 

використання земель лісогосподарського призначення розроблено 

математичні моделі, які дозволяють здійснити аналіз ефективності 

застосування тієї чи іншої стратегії, табл. 5.12.  
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Таблиця 5.12 

Математичні моделі використання земель лісогосподарського призначення в Україні* 

Управлінський підхід Математична модель 

К
р
и

те
р
ій

 Д
ар

б
ін

а-

У
о
тс

о
н

а 
(D

W
) 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

д
ет

ер
м

ін
ац

ії
 (

R
²)

 

F
-к

р
и

те
р
ій

 Ф
іш

ер
а 

Стратегія І. 

Екоцентричний підхід – 

моделюючий показник  

Y – екологічна ситуація 

у регіоні 

F = 7931,7978 − 0,6692 × ПЗЛП + 0,0008 × ПВП + 0,3627 × ЦРСГП − 20,2765 × КВ +

0,0002 × ЦЛР + 0,1423 × Р − 0,0335 × СЗП − 0,3214 × СКПЛ + 0,1293 × ОЗЛД → 𝑚𝑖𝑛 
2,295 0,989 29,33 

Стратегія ІІ. 

Збалансований підхід – 

моделюючий показник  

Y – сукупний попит на 

лісові ресурси України 

F = −8751,1467 + 0,0992 × НАСУ + 0,000014 × ЦЛР + 0,0006 × СКПЛ + 0,0943 × Р
+ 11,8532 × К + 0,0101 × СЗП − 0,00003 × ПВП − 0,0228 × ЦРСГП
+ 0,6543 × ПЗЛП + 0,1246 × ЕКС 

КІЛ → 𝑚𝑎𝑥; 

−2840,8073 − 0,0008 × ЦЛР + 0,0008 × ПВП + 0,3496 × СНАУ → 𝑚𝑖𝑛; 

СПЛ~СКПЛ; 
−86317,9478 + 1,4912 × ЦЛРП + 8,2889 × ПЗЛП + 0,0021 × ЦЛР + 2,2052 × Р →
𝑚𝑎𝑥. 

2,663 0,906 3,83 

Стратегія ІІІ. 

Техноцентричний підхід 

– моделюючий показник 

Y – сукупна пропозиція 

лісових ресурсів в 

Україні 

F = 3027817,3925 + 0,0005 × ЦЛР + 9,1112 × СПЛ + 0,6862 × СЗП + 3,9648 × Р
− 253,6946 × КВ − 46,3908 × ПТ − 1,0945 × ЕКС − 93,1691 × ПЗЛП
+ 0,0009 × ПВП − 3,6843 × НАСУ + 0,4643 × ЗДД → 𝑚𝑎𝑥 

2,814 0,999 976,49 

*Примітка: розраховано автором  
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Адекватність розроблених рівнянь регресії підтверджуються 

коефіцієнтом детермінації, критеріями Фішера (F) та Дарбіна – Уотсона 

(DW), табл. 5.12. Розроблені математичні моделі дозволяють відстежити 

зміну моделюючих показників у залежності від факторних критеріїв 

і встановити їх закономірність. 

У результаті аналізу використання земель лісогосподарського 

призначення в Україні на основі екоцентричного підходу (стратегія І), 

отримано наступні результати: за щорічного збільшенні на 10 % ключових 

показників запропонованої моделі (зокрема, площі земель 

лісогосподарського призначення, поточних витрат на охорону атмосферного 

повітря і розв’язання проблем зміни клімату, рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів), екологічна ситуація у регіоні буде 

мінімізованою (сприятливою) у короткотерміновій перспективі 

(впродовж чотирьох років). Водночас, обсяг заготівлі ліквідної деревини, 

сукупна пропозиція лісових ресурсів, цінність лісових ресурсів в Україні 

мають бути незмінними, що негативно вплине на розвиток економіки 

природокористування в Україні, а обсяги надходжень до бюджетів ОТГ 

від ренти за спеціальне використання лісових ресурсів також скоротяться. 

Застосування цього підходу може мати позитивні наслідки у регіонах, 

де рівень лісового виробництва є низьким, зокрема, використання лісових 

ресурсів є нерентабельним та неприбутковим (Донецька, Запорізька, 

Луганська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Херсонська, 

Дніпропетровська, Львівська, Волинська області). 

Найбільш адаптивним, з точки зору сталого розвитку є ІІ - ий 

стратегічний підхід. У процесі розроблення математичної моделі для цього 

управлінського підходу розраховано лінійну та степеневу множинну регресії. 

На основі статичних критеріїв (критерій Фішера, який не повинен 

перевищувати табличне значення) визначено лінійну регресію, як найбільш 

вірогідну для математичного моделювання збалансованого лісокористування 
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в Україні. На рис. 5.22 графічно представлена адекватність запропонованих 

рівнянь. 

 

 

Рис. 5.22. Порівняння розроблених математичних моделей (лінійної 

та степеневої регресії) за статичністю (Стратегія ІІ – Збалансований підхід)* 

*Примітка: створено автором  

 

Для забезпечення збалансованого використання лісових ресурсів 

на основі запропонованої математичної моделі, яка супроводжується 

обов’язковим виконанням умов, окреслених у вигляді системи рівнянь 

(представлена вище у таблиці 5.12), які забезпечують максимізацію 

економічних благ від використання земель лісогосподарського призначення 

із формуванням сприятливого навколишнього середовища та сприяння 

вирішення соціальних проблем населення. 

Запропонований у процесі наукового дослідження збалансований 

підхід передбачає виконання наступних умов: 
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Сукупний попит на лісові ресурси України (розрахунок на основі степеневої

регресійної моделі - F=1,32)
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− регулювання ринкових механізмів у процесі використання земель 

лісогосподарського призначення:  

1) забезпечення зростання обсягу надходжень від сплати рентних 

платежів за спеціальне використання лісових ресурсів у розмірі 86 % 

до місцевих бюджетів ОТГ шляхом удосконалення фінансово-економічного 

механізму використання лісогосподарських землекористувань, створення 

системи моніторингу якості та обсягу використання лісових земель 

із застосуванням геоінформаційних та блокчейн технологій;  

2) удосконалення механізму ціноутворення лісових ресурсів 

та збільшення вартості лісової продукції на 58 %; 

3) спрямування частини прибутків лісового господарства 

на фінансування заходів щодо боротьби із онкологічними захворюваннями 

населення України; 

− зниження антропогенного впливу (сільського населення) на лісові 

ресурси шляхом регулювання (зниження) тарифів на газопостачання для 

населення (рівень антропогенного навантаження повинен знизитись на 2 % у 

прогнозному періоді); 

− збільшення обсягу фінансування поточних витрат на охорону 

атмосферного повітря і розв’язання проблем зміни клімату до 0,1 % 

в прогнозному періоді через залучення капітальні інвестиції у лісове 

господарство та лісозаготівлі; 

− покращення екологічної ситуації в регіоні (щороку на 0,4 %) 

через удосконалення лісозберігаючих технологій, мінімізацію втрат лісових 

ресурсів внаслідок лісових пожеж; 

− розроблення державних програм щодо збільшення площі земель 

лісогосподарського призначення на непридатних для сільськогосподарського 

виробництва землях; 
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− удосконалення нормативно-правової бази щодо запровадження 

інституту громадського контролю за дотриманням екологічних вимог 

лісокористування; 

− забезпечення рівноваги між загальним обсягом попиту на лісові 

ресурси та сукупною пропозицією; 

− підвищення продуктивності праці працівників у сфері лісового 

господарства, що дасть можливість знизити видатки на заробітну плату 

на 0,05 %. 

Таким чином, на основі розробленої математичної моделі, 

враховуючи зазначені вище умови, здійснено прогноз результатів 

використання земель лісогосподарського призначення в Україні 

на середньострокову перспективу – часовий горизонт 5 років, рис. 5.23. 

 

 

Рис. 5.23. Прогнозування наслідків використання земель лісогосподарського 

призначення на основі збалансованого підходу* 

*Примітка: створено автором   
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За умов реалізації всіх запланованих управлінських рішень,  

передбачених економіко-математичною моделлю збалансованого 

природокористування відповідно до другої стратегії розвитку, буде 

досягнуто такі результати: 

− втрати деревного покриву знизяться у 2 рази порівняно із нинішнім 

станом, що покращить екологічну ситуацію в областях України та зумовить 

зниження рівня захворюваності й смертності населення від хвороб, 

пов’язаних із новоутвореннями; 

− зниження обсягів втрат деревного покриву позитивно вплине 

на сільськогосподарське виробництво, враховуючи ефективний 

агролісомеліоративний вплив лісових насаджень на прилеглі 

сільськогосподарські угіддя; з огляду на те, що лісогосподарські 

землекористування формують сприятливі мікрокліматичні умови для 

вирощування сільськогосподарських культур, фермери зможуть зменшити 

обсяги внесення мінеральних добрив, що в результаті вплине на зниження 

середніх цін реалізації сільськогосподарської продукції; 

− загальний обсяг продукції лісового господарства у прогнозному 

періоді  зросте на 75 % порівняно з фактичним; цей показник економічного 

розвитку є збалансованим відносно екологічної безпеки в країні.  

За допомогою прогнозного аналізу використання земель 

лісогосподарського призначення на основі техноцентричного підходу 

(стратегії ІІІ), який передбачає максимізацію сукупної пропозиції лісових 

ресурсів в Україні, встановлено, що цей підхід може призвести до критичної 

екологічної ситуації, зменшення значних обсягів площ земель 

лісогосподарського призначення, зниження чисельності сільського населення 

та негативно вплинути на життєдіяльність населення в областях України 

(зокрема, зумовити зростання рівня смертності населення). 

Отже, в результаті проведеного дослідження, на основі математичних 

розрахунків доведено, що протилежні один одному екоцентричний 
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та техноцентричний підходи можуть завдати непоправної шкоди фінансово-

економічній та екологічній ситуації в Україні. З огляду на це, запропоновано 

управлінські рішення щодо використання та охорони земель 

лісогосподарського призначення в контексті сталого розвитку, які дають 

можливість забезпечити сталу висхідну еколого-економічну динаміку 

лісокористування в Україні. 

 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Запропонована концептуальна модель запровадження ринку 

екосистемних послуг через блокчейн технологію, яка дозволяє інвестувати 

та  отримувати економічні дивіденди від збереження земель 

лісогосподарського призначення і підвищувати вартість природного 

капіталу, обмежуючи викиди CO2 в атмосферу та надаючи фінансову 

підтримку сільським громадам (за принципом міжнародної програми 

«REDD+», визнаної Організацією Об’єднаних Націй) в умовах 

децентралізації влади для розвитку освітніх, медичних послуг, створення 

енергозберігаючої інфраструктури. 

2. Доведена значущість застосування коефіцієнта Енгеля в сфері 

лісокористування, який враховує соціальне значення лісових екосистем, 

результати розрахунків якого можуть бути покладені в основу розробки 

політики сприяння розвитку інституціонального забезпечення раціонального 

використання та охорони земель лісогосподарського призначення. На основі 

проведених економіко-математичних розрахунків визначено оптимальні 

значення коефіцієнта Енгеля в розрізі природно-кліматичних зон України, 

зокрема Полісся – 0,32, Лісостеп – 0,24, Степ – 0,17, Карпати – 0,39, Крим – 

0,25. 

3. Впровадження розробленого фінансово-економічного механізму 

раціонального використання та охорони земель лісогосподарського 
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призначення рекомендовано здійснювати за таким алгоритмом дій: 

підготовка інформаційної основи за допомогою топографічних карт, даних 

космічних знімків (архів космічних даних із апаратів Landsat 8, IRS P7 

(Cartosat 2), SPOT 6, SPOT 7, Cartosat-2F, IKONOS-2, EROS A, EROS B, 

QuickBird тощо), он-лайн ресурсу Open Street Map; діджиталізація лісових 

площ та картографічна прив’язка даних у межах України за допомогою 

геоінформаційних технологій (програмного забезпечення ArcGIS); 

визначення фактичних меж об’єднаних територіальних громад; накладання 

інформаційних шарів даних за допомогою програмного забезпечення ArcGIS: 

лісові площі України, межі об’єднаних територіальних громад; визначення 

площі лісогосподарських землекористувань за допомогою програмного 

забезпечення ArcGIS в розрізі об’єднаних територіальних громад України; 

створення реєстру даних обліку земель лісових площ в розрізі об’єднаних 

територіальних громад України для подальшого економіко-математичного 

аналізу та розроблення механізму раціонального використання й охорони 

земель лісогосподарського призначення; визначення величини податкових 

надходжень до бюджетів ОТГ згідно норм чинного законодавства. 

4. Встановлено, що лісова площа станом на 2019 рік в межах 

об’єднаних територіальних громад становить 18,95 % від 

загальнодержавного показника. Найбільші лісові площі в межах об’єднаних 

територіальних громад зосереджені в Житомирській (788,5 тис. га), 

Чернігівській (583,6 тис. га), Волинській (432,9 тис. га), Рівненській 

(282,8 тис. га), Сумській (216,0 тис. га) областях, тоді як найменша лісова 

площа в межах об’єднаних територіальних громад зосереджена у 

Кіровоградській, Закарпатській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, 

Донецькій, Луганській, Одеській, Херсонській областях. 

5. Ефективність запропонованого фінансово-економічного 

механізму зумовлена збільшенням податкових надходжень до бюджетів 

об’єднаних територіальних громад в Україні на 715,1 млн грн, що становить 

близько 10,2 % від фактичних надходжень із власних ресурсів об’єднаних 
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територіальних громад в Україні впродовж 2015 – 2016 років 

(7005,2 млн грн), або 6,01 % від загального обсягу податків на доходи 

фізичних осіб до бюджетів об’єднаних територіальних громад у 2018 році 

(надходження від ПДФО до бюджетів ОТГ становило 11880,3 млн грн). 

6. Доведено, що економіко-математичне моделювання 

раціонального використання та охорони земель лісогосподарського варто 

здійснювати на основі теорії графів – одного з розділів дискретної 

математики, що вивчає властивості графів, які у свою чергу дозволяють 

представити взаємозв’язки між різними об’єктами у сфері 

природокористування (окреслені в результаті досліджень, аналітичних 

розрахунків), зокрема, зв’язки між лісогосподарським виробництвом, 

грошовими потоками, фіскальними платежами, джерелами фінансування, 

середньою заробітною платою працівників у сфері лісового господарства 

тощо. 

7. У дисертаційній роботі розроблено економічний механізм (граф) 

використання земель лісогосподарського призначення в Україні, який 

утворений із вершин або елементів (інституційного забезпечення, фінансово-

економічного механізму, соціальних явищ тощо) та комплексу аналітичних 

зав’язків (ребер), які характеризують залежність між елементами графу. 

8. Розроблений методологічний підхід дає змогу утворити цілісну 

науково-обґрунтовану систему, яка об’єднує в собі наявні організаційні, 

соціальні, економічні, екологічні елементи використання земель 

лісогосподарського призначення в Україні.  

9. На основі запропонованої матриці розроблені прикладні 

математичні моделі для прогнозування та визначення оптимального сценарію 

раціонального використання та охорони земель лісогосподарського 

призначення в Україні. 

10. Запропонована матриця коефіцієнтів парних кореляцій, 

яка обґрунтовує взаємозв’язки між елементами економічної моделі 
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раціонального використання земель лісогосподарського призначення 

в Україні. 

11. Модифіковано та удосконалено оптимізований граф, який надає 

можливість запропонувати математичні моделі з метою імплементації 

ефективних рішень та позитивного розвитку національної системи 

лісокористування в умовах децентралізації влади. 

12. На основі розробленої математичні моделі збалансованого 

природокористування будуть досягнуті наступні результати використання 

земель лісогосподарського призначення: 

− втрати деревного покриву знизяться у 2 рази порівняно із нинішнім 

станом, що покращить екологічну ситуацію в областях України та зумовить 

зниження рівня захворюваності й смертності населення від хвороб, 

пов’язаних із новоутвореннями органів травлення, дихання та грудної клітки;  

− зниження обсягів втрат деревного покриву позитивно вплине на 

сільськогосподарське виробництво, враховуючи ефективний 

агролісомеліоративний вплив лісових насаджень на прилеглі 

сільськогосподарські угіддя;  

− загальний обсяг продукції лісового господарства у прогнозному 

періоді  зросте на 75 %. 
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ВИСНОВКИ 

 

На основі проведеного дослідження, яке містить теоретико-

методологічні, науково-методичні та практичні передумови вирішення 

проблеми раціонального використання та охорони земель лісогосподарського 

призначення в контексті сталого природокористування, зроблено наступні 

висновки: 

1. Запропоновано методологію застосування індексу Джині для 

земель лісогосподарського призначення з метою формування умов 

раціонального природокористування, яка передбачає: розрахунок ентропії 

розташування кожного лісогосподарського землекористування; ранжування 

результатів ентропії у порядку зростання і розрахунок кумулятивних 

відсотків площ кожного лісогосподарського землекористування та загальної 

площі; побудову кривої Лоренца на основі розрахунків і кумулятивного 

відсотка. За допомогою індексу (нерівності) Джині сформовано 

концептуальний напрям трансформації еколого-економічних механізмів 

використання земель лісогосподарського призначення, мейнстрім яких 

повинен наближатися до абсолютної рівності у забезпеченні населення 

природними, зокрема, лісовими, ресурсами, розподілі економічних прибутків 

від здійснення лісогосподарського виробництва, створенні екологічно 

безпечного довкілля та соціальних умов проживання людей у новостворених 

об’єднаних територіальних громадах. 

2. Розроблено концептуальну модель запровадження ринку 

екосистемних послуг через блокчейн технологію, яка дозволяє інвестувати та 

отримувати економічні дивіденди від збереження земель лісогосподарського 

призначення і підвищувати вартість природного капіталу, обмежуючи 

викиди СО2 атмосферу та надаючи фінансову підтримку сільським громадам 

(за принципом міжнародної програми «REDD+», визнаної Організацією 

Об’єднаних Націй) в умовах децентралізації влади для розвитку освітніх, 

медичних послуг, створення енергозберігаючої інфраструктури. 



369 

 

3. Окреслені науково-теоретичні передумови раціонального 

використання земель лісогосподарського призначення повинні ґрунтуватися 

на філософських методологічних засадах та принципах раціоналізму – 

філософсько-світоглядного напряму прийняття рішень, згідно з яким 

істинними підставами буття, пізнання і поведінки людей є принципи розуму. 

На основі цього уточнено сутність терміну «раціональне використання 

земель лісогосподарського призначення» – це комплексне багатоцільове 

використання людиною лісової екосистеми за умови забезпечення сталого 

розвитку, біорізноманіття, його продуктивності, відновлюваності та 

збереження екологічних, соціальних і рекреаційних функцій лісу. 

4. Доведено значущість застосування коефіцієнта Енгеля у сфері 

лісокористування через врахування соціального значення лісових екосистем, 

сприяння розвитку інституційного забезпечення раціонального використання 

та охорони земель лісогосподарського призначення. На основі проведених 

економіко-математичних розрахунків визначено оптимальні значення 

коефіцієнта Енгеля в розрізі природно-кліматичних зон України, зокрема 

Полісся – 0,32, Лісостеп – 0,24, Степ – 0,17, Карпати – 0,39, Крим – 0,25. 

5. Досліджено, що в ЄС у державній власності перебуває 39,74 % 

(63,96 млн га) земель лісогосподарського призначення, тоді як у приватній 

знаходиться 60,26 % (96,97 млн га). Фактично, переважна частина всіх 

європейських лісів знаходиться у власності приватних структур, громад, 

господарств і лісогосподарських корпорацій. За результатами кореляційного 

аналізу встановлено, що форми приватної або державної власності на землі 

лісогосподарського призначення не корелюють із жодним з досліджуваних 

параметрів, зокрема, кількістю зайнятих працівників у лісовому господарстві 

(R=−/+0,034), площею лісу на у розрахунку на одну особу населення 

(R=+/−0,013), площею лісів, придатних для товарного виробництва у 

розрахунку на одного працівника (R=+/−0,214), обсягом виробництва в 

лісовому господарстві за базовими цінами у розрахунку на одного 

працівника (R=+/−0,340), чистим річним приростом деревини у розрахунку 
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на одного працівника (R=+/−0,396). Такі результати дослідження дають 

підстави стверджувати, що форма власності на землі лісогосподарського 

призначення не впливає на їх використання. 

6. Встановлено, що в Україні з 1 га площі лісів, придатних для 

товарного виробництва, формується 157,54 м3 деревини, що у 2 рази менше, 

ніж у таких країнах-членах ЄС, як Словенія (345,83 м3), Австрія (335,73 м3), 

Німеччина (320,78 м3), Люксембург (299,14 м3), Чехія (291,59 м3), Румунія 

(279,53 м3). За співвідношенням обсягу продукції (товарів та послуг) лісового 

господарства (у фактичних цінах) з площею лісів, Україна (47,75 євро/га) 

серед-країн членів ЄС займає останні позиції (Данія – 1087,60 євро/га, Чехія 

– 960,32 євро/га, Нідерланди – 843,85 євро/га, Литва – 836,12 євро/га, 

Німеччина – 813,18 євро/га, Австрія – 715,07 євро/га, Ірландія – 661,38 

євро/га та ін.), що свідчить про низьку економічну ефективність ведення 

лісового господарства в Україні та залежність вітчизняного ринку від курсу 

валют (гривня/євро), що значно здешевлює продукцію вітчизняного 

виробництва у порівнянні з європейськими аналогами. Це зумовлює низьку 

конкурентоспроможність, постійний брак коштів на впровадження нових 

технологічних процесів і застосування сучасного дерево-обробного 

устаткування, зниження рівня прибутковості лісогосподарських підприємств 

порівняно з країнами-членами ЄС. 

7. Обґрунтовано, що однією з головних еколого-економічних 

проблем використання земель лісогосподарського призначення в об’єднаних 

територіальних громадах України є вирубка лісів на дрова (особливо у 

зимовий, опалювальний сезон) для обігріву приватних будинків сільських 

жителів, яких в об’єднаних територіальних громадах проживає близько 9 млн 

осіб. Результати досліджень підтверджують, що зростання тарифу на 

газопостачання для населення впливає на збільшення площі вирубки лісів в 

Україні, визначених за даними дистанційного зондування Землі (R=0,93 – 

сильний кореляційний зв’язок із тарифами на газопостачання та середнім 

курсом долара США – R=0,74). Натомість, кореляційний зв’язок між 
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тарифами на газопостачання та офіційною площею вирубок відсутній. 

Причиною цьому, на нашу думку, є недостатня достовірність офіційних 

даних про площі рубок лісу та вплив корупційної складової на відображення 

інформації щодо лісистості в офіційних документах, що було в ході 

дослідження обґрунтовано. З метою прогнозування площі втрат деревного 

покриву в Україні за умови зміни тарифу на газопостачання для населення, а 

також курсу долара на відповідний період, розроблено економіко-

математичну модель з коефіцієнтом детермінації R2=0,89. 

8. Ефективність запропонованого фінансово-економічного 

механізму зумовлена зростанням податкових надходжень до бюджетів 

об’єднаних територіальних громад в Україні на 715,1 млн грн, що становить 

близько 10,2 % від фактичних надходжень із власних ресурсів об’єднаних 

територіальних громад в Україні за 2015–2016 рр. (7005,2 млн грн), або 6,01 

% від загального обсягу податків на доходи фізичних осіб до бюджетів 

об’єднаних територіальних громад у 2018 р. (ПДФО до бюджетів об’єднаних 

територіальних громад в Україні становило 11880,3 млн грн). 

9. В ході дослідження інституційних передумов ефективного 

використання та охорони земель лісогосподарського призначення особливу 

увагу зосереджено на децентралізації, передачі повноважень та участі 

громади в лісовому менеджменті. Ключовою складовою децентралізації є те, 

що місцеві громади стануть повноцінними власниками земель 

лісогосподарського призначення не лише в межах населених пунктів, а й 

поза ними, набудуть юридичних повноважень щодо розпорядження цими 

землями з метою наповнення бюджетів об’єднаних територіальних громад, 

планування та розвитку території, створення нових робочих місць. Одним з 

головних компонентів децентралізації в сфері лісових правовідносин є 

партисипативне управління, яке передбачає децентралізацію управління, 

участь суб’єктів виробництва в управлінні лісовими ресурсами, ефективне 

використання людського потенціалу громади та зміну системи мотивації 

місцевого населення. 
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10. Встановлено, що економіко-математичне моделювання 

раціонального використання та охорони земель лісогосподарського 

призначення варто здійснювати на основі теорії графів – одного з розділів 

дискретної математики, що вивчає властивості графів, які, у свою чергу, 

дозволяють представити взаємозв’язки між різними об’єктами у сфері 

природокористування (окреслені в результаті досліджень, аналітичних 

розрахунків), зокрема, зв’язки між лісогосподарським виробництвом, 

грошовими потоками, фіскальними платежами, джерелами фінансування, 

середньою заробітною платою працівників у сфері лісового господарства 

тощо. Розроблений граф використання земель лісогосподарського 

призначення в Україні, утворений із вершин або елементів (інституційного 

забезпечення, фінансово-економічного механізму, соціальних явищ тощо) та 

комплексу аналітичних зав’язків (ребер), які характеризують залежність між 

елементами графу. Запропонований методологічний підхід дає змогу 

утворити цілісну науково-обґрунтовану систему, яка об’єднує в собі наявні 

організаційні, соціальні, економічні, екологічні елементи використання 

земель лісогосподарського призначення в Україні. На основі розробленої 

матриці створено прикладні математичні моделі для прогнозування та 

визначення оптимального сценарію раціонального використання та охорони 

земель лісогосподарського призначення в Україні. 

11. На основі розробленої математичні моделі збалансованого 

природокористування зпрогнозовано досягнення таких результатів 

використання земель лісогосподарського призначення: втрати деревного 

покриву знизяться у 2 рази порівняно з поточним станом, що покращить 

екологічну ситуацію в регіонах та зумовить зниження рівня захворюваності 

та смертності населення від хвороб, пов’язаних з новоутвореннями органів 

травлення, дихання та грудної клітки; зниження обсягів втрат деревного 

покриву позитивно вплине на сільськогосподарське виробництво, 

враховуючи ефективний агролісомеліоративний вплив лісових насаджень на 

прилеглі сільськогосподарські угіддя; загальний обсяг продукції лісового 
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господарства у прогнозному періоді зросте на 75 % за рахунок реалізації 

окреслених у дослідженні управлінських рішень.  
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Додаток A  

Розрахунок рівняння регресії 

Додаток А 1 

Модулюючий показник «Площа втрат деревного покриву в країнах ЄС» 

Regression Statistics 

Multiple R 0,974189455 

R Square 0,949045095 

Adjusted R Square 0,930272235 

Standard Error 237,632566 

Observations 27 

ANOVA 
 

  df SS MS F Significance F 

Regression 7 19983261,42 2854751,631 50,55410366 5,90831E-11 

Residual 19 1072915,492 56469,23641 
  

Total 26 21056176,91       

  Coefficients Standard Error t Stat P-value 

Intercept 20,0233392 118,7435684 0,168626726 0,867872424 

X Variable 1 -2,247248163 0,827245663 -2,716542694 0,01369143 

X Variable 2 0,159011814 0,064354543 2,470871637 0,023114538 

X Variable 3 -0,08563501 0,078417118 -1,092044861 0,288467795 

X Variable 4 -0,232266534 0,113804149 -2,04093204 0,055398241 

X Variable 5 0,770300843 0,328582506 2,344314836 0,030082608 

X Variable 6 120,5839639 91,63634829 1,315896652 0,20386559 

X Variable 7 -0,583729939 3,406575923 -0,171353862 0,865757306 

RESIDUAL OUTPUT 
    

Observation Predicted Y Residuals et^2 (𝑒𝑡-𝑒𝑡−1)^2 

1 576,5250022 -313,1950022 
  

2 291,1681918 -202,7781918 41118,99505 12191,87203 

3 258,6203033 -148,5303033 22061,251 2942,833401 

4 -133,9684778 537,4584778 288861,6154 470580,6079 

5 62,87163209 105,4183679 11113,03229 186658,6566 

6 106,1317812 -34,1117812 1163,613617 19468,66251 

7 267,0666306 94,75336942 8978,201016 16606,22704 

8 13,47741163 93,10258837 8668,091961 2,725078078 

9 1147,663813 -106,3338129 11306,87977 39774,87816 

10 716,6461019 -456,2261019 208142,2561 122424,6139 

11 22,43430129 -19,88430129 395,3854379 190394,167 

12 265,3002146 332,1097854 110296,9095 123899,8371 

13 244,4502466 38,04975341 1447,783734 86471,30241 

14 88,28464293 -81,72464293 6678,917261 14345,90602 

15 90,18659902 -69,33659902 4807,563964 153,4636317 

16 715,1323403 -118,9923403 14159,17706 2465,692644 

17 722,4913998 178,4786002 31854,61071 88488,96043 

18 607,9636695 288,8463305 83432,20263 12181,03589 

19 256,3961229 62,25387711 3875,545215 51344,13992 

20 244,5251493 -60,94514931 3714,311224 15178,00011 

21 230,535104 -197,025104 38818,89161 18517,75407 

22 67,80128389 107,0687161 11463,70997 92473,05144 

23 2841,574778 203,045222 41227,36217 9211,489677 
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Продовження додатку А 1 

Observation Predicted Y Residuals et^2 (𝑒𝑡-𝑒𝑡−1)^2 

24 1082,020672 -88,77067205 7880,232216 85156,516 

25 160,5911494 -98,2811494 9659,184327 90,44917946 

26 303,4604592 -59,04045918 3485,77582 1539,831769 

27 3863,549477 14,59052268 212,8833521 5421,52149 
  SUM 974824,3824 1667984,195 
  

 
DW= 1,711061218 
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Додаток А 2 

Модулюючий показник «Площа лісів, придатних для товарного виробництва 

в країнах ЄС» 

Regression Statistics 

Multiple R 0,940073213 

R Square 0,883737645 

Adjusted R Square 0,856056132 

Standard Error 2267,449743 

Observations 27 

ANOVA 
 

  df SS MS F Significance F 

Regression 5 820689495,8 164137899,2 31,92519294 3,9373E-09 

Residual 21 107967895,1 5141328,338 
  

Total 26 928657390,9       

  Coefficients Standard Error t Stat P-value 

Intercept 775,1789163 1446,125102 0,536038628 0,597564519 

X Variable 1 0,317931704 1,562774996 0,203440486 0,840749172 

X Variable 2 -1,721671973 1,006598547 -1,710385911 0,101929411 

X Variable 3 7,084877894 3,031238223 2,337288386 0,029406088 

X Variable 4 35,40927446 63,3298914 0,559124194 0,581991349 

X Variable 5 -4,322071737 33,12914998 -0,130461293 0,897443135 

RESIDUAL OUTPUT 
    

Observation Predicted Y Residuals et^2 (𝑒𝑡-𝑒𝑡−1)^2 

1 5211,048509 -1872,048509 
  

2 673,482379 -3,202379023 10,25523141 3492585,857 

3 1767,140041 445,8599587 198791,1027 201656,9831 

4 2938,121855 205,8781449 42385,81056 57591,27092 

5 1323,938556 2270,721444 5156175,878 4263577,851 

6 1913,564831 -1341,334831 1799179,128 13046950,53 

7 1481,2663 512,4837003 262639,5431 3436643,145 

8 197,8452846 434,1647154 188499,0001 6133,8634 

9 7088,961855 7622,158145 58097294,79 51667249,55 

10 8279,419779 -62,94977891 3962,674664 59060883,81 

11 691,8867184 -650,7667184 423497,3218 345528,7544 

12 2479,382014 671,6179861 451070,7192 1748701,307 

13 3295,483138 -1371,483138 1880965,998 4174262,203 

14 727,5701507 -641,4701507 411483,9543 532918,9615 

15 961,868125 -660,868125 436746,6786 376,2814045 

16 10905,73895 -17,73894994 314,670345 413615,1358 

17 9675,754011 -1441,754011 2078654,629 2027818,895 

18 5412,929422 -3324,769422 11054091,71 3545747,036 

19 3691,989982 935,010018 874243,7338 18145720,87 

20 1838,88368 -53,88368048 2903,451022 977910,7469 

21 1705,280158 -566,2801582 320673,2176 262550,1504 

22 2153,854807 -375,0848071 140688,6125 36555,66229 

23 17462,89433 2002,105671 4008427,116 5651034,567 
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Продовження додатку А 2 

Observation Predicted Y Residuals et^2 (𝑒𝑡-𝑒𝑡−1)^2 

24 13845,12414 2172,875855 4721389,483 29162,45603 

25 1984,228063 -244,2280632 59647,34685 5842391,353 

26 3894,763636 -1593,973636 2540751,953 1821813,112 

27 22883,16928 -3051,039282 9308840,7 2123040,296 
  

SUM 104463329,5 182912420,7    
DW= 1,750972533 
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Додаток А 3 

Модулюючий показник «Загальний обсяг виробництва товарів та послуг 

лісового господарства (у фактичних цінах) в країнах ЄС» 

SUMMARY OUTPUT 
 

Regression Statistics 

Multiple R 0,980506075 

R Square 0,961392163 

Adjusted R Square 0,954372557 

Standard Error 480,2529379 

Observations 27   
ANOVA 

     

  df SS MS F Significance F 

Regression 4 126353668 31588417 136,958125 3,28824E-15 

Residual 22 5074143,456 230642,8844 
  

Total 26 131427811,4       

  Coefficients Standard Error t Stat P-value 

Intercept 346,5716988 297,24782 1,165935208 0,25612570 

X Variable 1 -1,302923011 0,179992769 -7,238751948 2,97837E-07 

X Variable 2 2,669089435 0,297282865 8,978282137 8,25967E-09 

X Variable 3 -0,733510858 13,41255715 -0,054688368 0,95688034 

X Variable 4 -6,615846825 6,873628509 -0,962497001 0,34626076 

RESIDUAL OUTPUT 
    

Observation Predicted Y Residuals et^2 (𝑒𝑡-𝑒𝑡−1)^2 

1 2615,664481 -228,0544805 
  

2 221,4809068 189,6190932 35955,40052 174451,214 

3 755,7768447 -15,12684465 228,8214292 41920,8991 

4 1135,642186 341,8478137 116859,9278 127430,907 

5 231,1417815 -137,5617815 18923,24372 229833,56 

6 734,3090383 -111,9490383 12532,58717 656,0126137 

7 269,3408453 398,1591547 158530,7125 260210,369 

8 200,617742 217,382258 47255,04608 32680,2864 

9 1558,494595 -214,4945946 46007,9311 186517,616 

10 3057,70687 -1567,00687 2455510,53 1829289,46 

11 196,6073787 -193,1973787 37325,22715 1887352,52 

12 387,6613538 551,2386462 303864,0451 554184,996 

13 1491,520595 117,1694055 13728,66957 188416,106 

14 92,62127719 -62,09127719 3855,326703 32134,3923 

15 247,0281608 6,97183921 48,60654197 4769,71405 

16 8018,799607 835,100393 697392,6664 685796,902 

17 4898,607861 341,9021388 116897,0725 243244,518 

18 1096,702339 144,3876612 20847,7967 39011,9689 

19 1518,141155 411,6188453 169430,0738 71412,5057 

20 681,6895041 104,6004959 10941,26375 94260,2668 

21 644,1195877 -241,9895877 58558,96056 120124,686 

22 602,9202537 -114,7102537 13158,44229 16200,0289 

23 4243,584115 372,4158849 138693,5914 237291,875 

24 7284,650177 -468,3601772 219361,2556 706904,387 

25 655,0663167 -352,2363167 124070,4228 13484,7510 

26 2099,234353 110,2556466 12156,3076 213898,816 

27 5161,710676 -435,8906758 190000,6813 298275,806 

  SUM 5022134,61 8289754,55 

  
 

DW= 1,65064364 
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Додаток А 4 

Модулюючий показник «Валова додана вартість (у фактичних цінах)  

у лісовому секторі економіки країн ЄС» 

SUMMARY OUTPUT 
 

Regression Statistics 

Multiple R 0,795282757 

R Square 0,632474664 

Adjusted R Square 0,61777365 

Standard Error 738,0512233 

Observations 27 

ANOVA 
 

  df SS MS F Significance F 

Regression 1 23435210,91 23435210,91 43,02252123 7,16597E-07 

Residual 25 13617990,2 544719,6082 
  

Total 26 37053201,12       

  Coefficients Standard Error t Stat P-value 

Intercept 366,3728286 168,1664652 2,178631918 0,038995465 

X Variable 1 1,054981084 0,160840992 6,559155527 7,16597E-07 

RESIDUAL OUTPUT 
    

Observation Predicted Y Residuals et^2 (𝑒𝑡-𝑒𝑡−1)^2 

1 644,1809975 505,7990025 
  

2 459,6226067 -366,3226067 134192,2521 760596,1011 

3 482,5156962 -226,2056962 51169,01698 19632,7486 

4 792,0471463 -209,8971463 44056,81202 265,9687998 

5 543,9155953 -471,3555953 222176,0972 68360,52055 

6 442,3525663 -132,1125663 17453,73017 115085,8327 

7 748,0860845 -518,1860845 268516,8182 149052,7615 

8 478,8127126 -470,8127126 221664,6103 2244,236368 

9 1464,956281 -372,956281 139096,3876 9575,881196 

10 641,1110026 589,6889974 347733,1137 926685,9321 

11 369,0630304 -366,5130304 134331,8014 914322,318 

12 996,6290781 -637,0290781 405806,0464 73178,93209 

13 664,4049849 31,7350151 1007,111183 447245,4124 

14 373,2935045 -346,5035045 120064,6787 143064,3777 

15 388,3691842 -277,3691842 76933,66436 4779,554244 

16 995,2892521 2349,090748 5518227,342 6898291,775 

17 1316,879136 957,540864 916884,5061 1936411,079 

18 1312,490415 -419,2704147 175787,6807 1895609,297 

19 702,5425511 -61,1725511 3742,081008 128234,0799 

20 560,0462561 -240,7562561 57963,57483 32250,30709 

21 401,7252447 -182,3452447 33249,78828 3411,846242 

22 550,8573708 -337,0973708 113634,6374 23948,22052 

23 3578,389337 -260,3893372 67802,60691 5884,122424 

24 1414,23279 1972,41721 3890429,648 4985425,075 

25 432,1087 -247,6587 61334,83167 4928737,044 

26 624,2313052 259,0286948 67095,86472 256732,116 

27 4457,73717 -521,3471705 271802,8722 608986,4911   
SUM 13362157,57 25338012,03    

DW= 1,896251551 
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Додаток Б 

Офіційна відповідь Держгеокадастру на запит про отримання публічної 

інформації щодо стану земель лісогосподарського призначення в Україні 

 

 

 



 

 

4
2
7
 

Додаток В 

Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (1990-2017) [38] 

  

Обсяги продукції 

(товарів та послуг) 

лісового 

господарства (у 

фактичних цінах), 

млнгрн 

Площа рубок, 

га 

Заготівля деревини1, тис.м3 

Кількість 

лісових 

пожеж, 

одиниць 

Площа лісових 

земель, 

пройдена 

пожежами, га 

Згоріло та 

пошкоджено лісу 

на пні, м3 

Збитки, 

заподіяні 

лісовими 

пожежами, 

тис.грн 

Площа 

відтворення лісів, 

тис.га 
усього 

у т.ч. від рубок 

головного 

користування 

20172 13774,60 419113,00 21923,00 9390,60 3131,00 5939,00 149775,00 45877,60 64,70 

20162 12838,80 386382,00 22612,80 9282,20 1249,00 1249,00 32559,00 8619,20 63,20 

20152 10778,20 399296,00 21924,20 9097,70 3813,00 14691,00 170686,00 20164,50 60,40 

20142 7739,90 382623,00 20672,40 8853,10 2003,00 13778,00 144694,00 51701,80 58,00 

2013 6363,90 415420,00 20340,60 8484,00 1113,00 418,00 2496,00 1376,20 67,70 

2012 5911,60 417005,00 19763,60 8433,20 2163,00 3479,00 289291,00 56062,70 70,10 

2011 5674,80 421750,00 19746,20 8647,50 2526,00 1049,00 11804,00 3215,90 72,40 

2010 4097,70 402205,00 18064,60 7767,40 3240,00 3668,00 343840,00 26728,40 70,10 

2009 3138,10 357949,00 15876,50 7211,80 7036,00 6315,00 223764,00 24686,40 80,90 

2008 3382,70 425344,00 17687,50 7528,20 4042,00 5529,00 395257,00 58750,30 80,20 

2007 2956,30 476241,00 19013,90 7616,30 6100,00 13787,00 1304271,00 188412,20 73,60 

2006 2451,10 468188,00 17759,80 7330,90 3842,00 4287,00 53119,00 5917,60 66,70 

2005 1991,10 484673,00 17124,30 6918,40 4223,00 2325,00 32101,00 3535,00 58,60 

2004 1594,60 468648,00 17300,70 6962,10 1876,00 595,00 1944,00 428,70 53,90 

2003 1108,90 383191,00 15953,30 6589,40 4527,00 2817,00 19720,00 1817,50 48,30 

2002 946,80 376591,00 12826,80 5833,00 6383,00 4983,00 59206,00 3378,90 45,90 

2001 824,20 570300,00 12022,30 5507,30 3205,00 3772,00 139604,00 6204,30 42,60 

2000 744,40 455100,00 11261,70 5236,40 3696,00 1610,00 20249,00 1367,60 37,80 

1999 521,30 434600,00 10308,70 4879,70 6070,00 5532,00 163858,00 5822,30 38,60 

1998 396,60 435400,00 10548,70 5138,50 3915,00 4418,00 123034,00 4555,70 36,70 

1997 373,00 403100,00 10597,00 4761,00 2309,00 1467,00 11806,00 615,40 38,50 

1996 Н/Д 496600,00 9176,00 4375,00 4928,00 12671,00 308543,00 Н/Д 38,50 

1995 Н/Д 532943,00 9741,00 4574,00 3758,00 3537,00 145400,00 Н/Д 38,40 

1994 Н/Д 612454,00 9959,00 4891,00 7411,00 10040,00 391159,00 Н/Д 33,10 

1993 Н/Д 715050,00 9649,00 4761,00 2967,00 3178,00 174354,00 Н/Д 29,70 

1992 Н/Д 546906,00 10183,00 5047,00 5869,00 4101,00 77758,00 Н/Д 31,90 

1991 Н/Д 443683,00 10833,00 5267,00 2771,00 1717,00 38051,00 Н/Д 33,70 

1990 Н/Д 536400,00 12642,00 5755,00 2714,00 2388,00 79236,00 Н/Д 37,50 
1 За 1990-2002рр. наводяться дані щодо заготівлі ліквідної деревини. 
2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
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Додаток Д 

Загальний обсяг продукції лісового господарства (у фактичних цінах)* 

№ Назва країни 
Загальний обсяг виробництва 

за базовими цінами, млн євро 

1 Кіпр 3,41 

2 Люксембург 30,53 

3 Греція 93,58 

4 Нідерланди 254,00 

5 Хорватія 302,83 

6 Словенія 402,13 

7 Бельгія 411,10 

8 Ірландія 418,00 

9 Україна 458,39 

10 Угорщина 488,21 

11 Данія 622,36 

12 Естонія 667,50 

13 Болгарія 740,65 

14 Словаччина 786,29 

15 Латвія 938,90 

16 Португалія 1241,09 

17 Іспанія 1344,00 

18 Велика Британія 1477,49 

19 Італія 1490,70 

20 Литва 1608,69 

21 Румунія 1929,76 

22 Чехія 2209,49 

23 Австрія 2387,61 

24 Фінляндія 4616,00 

25 Швеція 4725,82 

26 Польща 5240,51 

27 Франція 6816,29 

28 Німеччина 8853,90 

*Примітка: створено автором за даними [38, 280, 281] 
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Додаток Е 

Динаміка втрат деревного покриву, зміни тарифу на газ та середнього курсу 

долара США в Україні* 

Рік 

Втрата деревного 

покриву в Україні  

за даними ДЗЗ (Forest 

Global Watch), тис. га 

Офіційна 

(загальна) площа 

рубок лісу, тис. га 

Тарифи на газ для 

населення,  

(грн за 1 м³, 

з ПДВ) 

Середній курс 

долара США  

у відповідному 

періоді, грн 

2017 87,7 419,1 6,88 26,62 

2016 110,0 386,4 7,19 25,55 

2015 49,8 399,3 1,79 21,86 

2014 47,9 382,6 1,10 11,89 

2013 38,4 415,4 1,10 7,99 

2012 56,2 417,0 1,10 7,99 

2011 60,8 421,8 1,10 7,95 

2010 52,7 402,2 1,10 7,93 

2009 48,8 357,9 Н/Д 7,79 

2008 55,0 425,3 Н/Д 5,45 

2007 64,9 476,2 Н/Д 5,05 

2006 42,7 468,2 Н/Д 5,05 

2005 37,0 464,7 Н/Д 5,12 

2004 50,1 Н/Д Н/Д 5,32 

2003 39,4 Н/Д Н/Д 5,33 

2002 27,6 Н/Д Н/Д 5,33 

2001 29,2 Н/Д Н/Д 5,37 

*Примітка: створено автором за даними [38, 294, 324] 
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Додаток Ж 

Динаміка урожайності сільськогосподарських культур* 

Рік Урожайність сільськогосподарських культур, ц з 1 га зібраної площі 

Культури 

зернові та 

зернобобові (X1) 

Буряк цукровий 

фабричний (X2) 

Соняшник 

(X3) 

Картопля 

(X4) 

Культури 

овочеві 

(X5) 

2001 27,3 189,0 12,0 104,0 124,0 

2002 18,2 201,0 11,2 116,0 139,0 

2003 28,3 238,0 8,9 133,0 149,0 

2004 26,0 248,0 12,8 128,0 157,0 

2005 24,1 285,0 13,6 133,0 171,0 

2006 21,8 294,0 12,2 131,0 152,0 

2007 34,6 356,0 15,3 139,0 174,0 

2008 29,8 315,0 15,2 139,0 183,0 

2009 26,9 279,0 15,0 132,0 174,0 

2010 37,0 363,0 18,4 168,0 195,0 

2011 31,2 411,0 16,5 161,0 199,0 

2012 39,9 399,0 21,7 160,0 200,0 

2013 43,7 477,0 19,4 176,0 208,0 

2014 41,1 436,0 21,6 161,0 206,0 

2015 46,1 482,0 22,4 166,0 211,0 

2016 42,5 475,0 20,2 168,0 208,0 

2017 47,4 509,0 23,0 171,0 214,0 

*Примітка: складено автором за  даними Державної служби статистики України [41] 
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Додаток К 

Коефіцієнти смертності та причини смерті за регіонами України в 2017 році* 

Назва 

Усього 

померли

х 

У тому числі: 

Лісистість 

(розрахован

о автором), 

% 

від 

новоутворен

ь 

з них від злоякісних 

новоутворень: 

усьог

о 

органів 

травленн

я 

органів 

диханн

я та 

грудної 

клітки 

(на 100 000 осіб постійного населення) 

Україна 1453,9 200,8 198,8 68,0 35,3 16,07 

Вінницька  1527,0 195,9 194,0 65,2 32,8 13,47 

Волинська  1310,3 148,2 145,5 49,7 23,5 32,09 

Дніпропетровськ

а  
1577,3 229,8 227,5 81,6 44,0 5,13 

Житомирська  1617,3 185,5 184,2 61,9 31,2 34,33 

Закарпатська  1200,7 152,6 150,6 48,8 28,9 51,58 

Запорізька 1604,0 255,4 252,2 88,2 49,0 4,06 

Івано-

Франківська  
1257,7 163,5 160,9 49,2 28,9 42,16 

Київська 1602,6 225,6 224,7 77,9 40,7 21,08 

Кіровоградська  1644,1 211,1 209,8 69,6 41,6 6,78 

Львівська  1276,6 173,9 172,0 55,8 28,5 28,82 

Миколаївська  1483,4 183,5 181,7 61,5 39,8 4,12 

Одеська  1405,4 205,4 204,0 69,7 35,2 6,00 

Полтавська  1657,6 230,2 228,1 82,3 40,9 8,88 

Рівненська  1263,1 173,7 171,4 58,2 25,8 37,11 

Сумська  1601,6 233,5 231,7 78,9 38,8 17,99 

Тернопільська 1407,5 178,9 177,6 59,4 36,0 13,64 

Харківська 1524,3 222,9 221,7 76,5 37,7 12,03 

Херсонська  1513,0 195,5 191,2 62,1 43,1 4,42 

Хмельницька 1532,0 198,7 195,9 64,5 32,6 13,03 

Черкаська  1639,2 209,6 207,7 75,6 39,7 15,41 

Чернівецька  1240,2 184,2 182,5 60,3 33,3 29,99 

Чернігівська  1851,9 205,2 202,7 73,3 32,7 20,79 

*Примітка: створено автором за даними Державної служби статистики України [44] 
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Додаток Л 

Дані аналізу впливу втрат деревного покриву на середню заробітню плату 

працівників у лісогосподарському секторі економіки України * 

№ Рік 

Втрата деревного покриву в 

Україні за даними ДЗЗ 

(Forest Global Watch) [294], 

тис. га 

Середня заробітна плата 

працівників у 

лісогосподарському секторі 

економіки України [43], грн 

1 2018 Н/Д 8204 

2 2017 87,7 7200 

3 2016 110 4956 

4 2015 49,8 3813 

5 2014 47,9 2869 

6 2013 38,4 2520 

7 2012 56,2 2743 

8 2011 60,8 2729 

9 2010 52,7 2217 

10 2009 48,8 1660 

11 2008 55 1289 

12 2007 64,9 1322 

13 2006 42,7 1033,33 

14 2005 37 797,1 

15 2004 50,1 617,82 

16 2003 39,4 434,29 

17 2002 27,6 330,15 

18 2001 29,2 Н/Д 

Коефіцієнт кореляції 

Втрата деревного покриву в 

Україні за даними ДЗЗ 

(Forest Global Watch), тис. га 

Середня заробітна плата 

працівників у 

лісогосподарському секторі 

економіки України, грн 

Втрата деревного 

покриву в Україні за 

даними ДЗЗ (Forest 

Global Watch),  

тис. га 

1   

Середня заробітна 

плата працівників у 

лісогосподарському 

секторі економіки 

України, грн 

0,76 1 

*Примітка: розраховано автором 
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Додаток М 

Розрахунок фіскальних надходжень до місцевих громад від використання лісовкритих площ в межах ОТГ  

(створено та розраховано автором)* 

Назва області Назва району Назва ОТГ Площа, га 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вінницька 

область 

    441362,2 62356,3 287850 96767,02 2378,29 10450,84 428,09 0,17 

  Барський район   2759,2 216,9 16697 336,59 8,27 36,35 1,49 0,03 

    Барcька міська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

2759,2 216,9 16697 336,59 8,27 36,35 1,49 0,03 

  Бершадський район   21330,1 498 8101 772,82 18,99 83,47 3,42 0,04 

    Джулинська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

12663,2 421,1 5395 653,48 16,06 70,58 2,89 0,05 

    Шляхівська сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

8666,9 76,9 2706 119,34 2,93 12,89 0,53 0,02 

  Вінницький район   39804,7 8237,6 401004 12783,43 314,19 1380,61 56,55 0,07 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Вінницька міська 

об’єднана 

територіальна громада 

6866,4 202,1 373164 313,63 7,71 33,87 1,39 0,00 

    Вороновицька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

8378,8 2581,5 7837 4006,07 98,46 432,65 17,72 0,32 

    Лука-Мелешківська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

9293,6 1826,9 6980 2835,06 69,68 306,19 12,54 0,23 

    Сокиринецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

4854,7 589,2 3607 914,34 22,47 98,75 4,04 0,14 

    Якушинецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

10411,2 3037,9 9416 4714,33 115,87 509,15 20,86 0,31 

  Гайсинський район   38749 4540,9 8673 7046,75 173,19 761,05 31,17 0,25 

    Краснопільська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

20094 1437,3 4271 2230,46 54,82 240,89 9,87 0,16 

    Кунківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

18655 3103,6 4402 4816,29 118,37 520,16 21,31 0,34 

  Жмеринський район   5844,7 1197,3 3598 1858,02 45,67 200,66 8,22 0,26 

    Северинівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

5844,7 1197,3 3598 1858,02 45,67 200,66 8,22 0,26 

  Іллінецький район   67137,7 13981,6 27723 21697,21 533,25 2343,29 95,99 0,32 

    Дашівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

23397,5 4734,5 8313 7347,19 180,57 793,49 32,5 0,34 

    Іллінецька міська 

об’єднана 

територіальна громада 

43740,2 9247,1 19410 14350,02 352,68 1549,8 63,48 0,32 

  Калинівський район   35819,6 9335,6 33990 14487,35 356,07 1564,64 64,09 0,27 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Іванівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11580,2 4373,9 7175 6787,59 166,82 733,06 30,03 0,48 

    Калинівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

7721,2 483,1 20175 749,69 18,43 80,96 3,32 0,04 

    Новогребельська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

7067,6 263,9 1700 409,53 10,07 44,23 1,81 0,08 

    Павлівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

9450,6 4214,7 4940 6540,54 160,75 706,38 28,94 0,62 

  Козятинський район   6331,6 513,5 4640 796,87 19,58 86,06 3,52 0,09 

    Глуховецька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

6331,6 513,5 4640 796,87 19,58 86,06 3,52 0,09 

  Крижопільський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Липовецький район   13391,9 1060,7 5910 1646,04 40,46 177,77 7,28 0,12 

    Росошанська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

6561,9 809,9 3053 1256,84 30,89 135,74 5,56 0,18 

    Староприлуцька 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

6830 250,8 2857 389,2 9,57 42,04 1,72 0,06 

  Літинський район   4178,4 484,1 9024 751,25 18,46 81,14 3,32 0,08 

    Літинська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

4178,4 484,1 9024 751,25 18,46 81,14 3,32 0,08 

  Могилів-Подільський 

район 

  0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Мурованокуриловецький 

район 

  0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Немирівський район   64397,4 8228,8 33379 12769,78 313,85 1379,13 56,49 0,18 

    Брацлавська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

6839,3 1148,1 6684 1781,67 43,79 192,42 7,88 0,17 



 

 

4
3
6
 

Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Ковалівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

16651,6 1072,1 5005 1663,73 40,89 179,68 7,36 0,12 

    Мельниківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

8529,5 2179,4 1465 3382,08 83,12 365,26 14,96 0,62 

    Немирівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

15979,6 1516 15266 2352,59 57,82 254,08 10,41 0,10 

    Райгородська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

9573,2 1409,2 2190 2186,85 53,75 236,18 9,68 0,31 

    Ситковецька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

6824,2 904 2769 1402,86 34,48 151,51 6,21 0,21 

  Оратівський район   9640,1 1445,6 3833 2243,34 55,14 242,28 9,93 0,24 

    Оратівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

9640,1 1445,6 3833 2243,34 55,14 242,28 9,93 0,24 

  Піщанський район   13093,5 2331,2 3335 3617,65 88,91 390,71 16 0,35 

    Студенянська сільська 

об'єднана 

територіальна громада 

13093,5 2331,2 3335 3617,65 88,91 390,71 16 0,35 

  Погребищенський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Теплицький район   30742,1 933,4 14996 1448,49 35,6 156,44 6,41 0,04 

    Соболівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

9079,8 352,8 3493 547,49 13,46 59,13 2,42 0,06 

    Теплицька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

21662,3 580,6 11503 901 22,14 97,31 3,99 0,04 

  Тиврівський район   14849,5 2665,6 22923 4136,58 101,67 446,75 18,3 0,14 

    Гніванська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

8834,2 1626,8 14905 2524,53 62,05 272,65 11,17 0,14 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Сутисківська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

6015,3 1038,8 8018 1612,05 39,62 174,1 7,13 0,15 

  Томашпільський район   43311,7 5857,1 15597 9089,29 223,39 981,64 40,21 0,23 

    Вапнярська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

6119,7 1783,7 8093 2768,02 68,03 298,94 12,25 0,25 

    Томашпільська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

37192 4073,4 7504 6321,27 155,36 682,7 27,96 0,24 

  Тростянецький район   5664 396,9 8331 615,93 15,14 66,52 2,73 0,06 

    Тростянецька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

5664 396,9 8331 615,93 15,14 66,52 2,73 0,06 

  Тульчинський район   27275 5408,9 25232 8393,75 206,3 906,52 37,13 0,21 

    Тульчинська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

17890,9 3377,5 20840 5241,34 128,82 566,06 23,19 0,17 

    Шпиківська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

9384,1 2031,4 4392 3152,41 77,48 340,46 13,95 0,32 

  Хмільницький район   10553,4 597,9 32406 927,85 22,81 100,21 4,11 0,03 

    Жданівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

6844,3 273,9 3827 425,05 10,45 45,91 1,88 0,05 

    Хмільницька міська 

об’єднана 

територіальна громада 

3709,1 324 28579 502,8 12,36 54,3 2,22 0,03 

  Чернівецький район   16776,8 1926 3034 2988,84 73,46 322,79 13,22 0,27 

    Бабчинецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

16776,8 1926 3034 2988,84 73,46 322,79 13,22 0,27 

  Чечельницький район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Шаргородський район   9516,5 736,3 6428 1142,62 28,08 123,4 5,05 0,09 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Мурафська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

9516,5 736,3 6428 1142,62 28,08 123,4 5,05 0,09 

  Ямпільський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Волинська 

область 

    1118521,8 432866,1 368145 420628,96 -40745,63 45427,93   0,67 

  Володимир-Волинський 

район 

  103451,3 23976,6 24366 23298,78 -2256,91 2516,27   0,48 

    Зарічанська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

7750,2 71 4328 68,99 -6,68 7,45   0,01 

    Зимнівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

23101,2 2622,3 7599 2548,17 -246,84 275,2   0,20 

    Оваднівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

28914,5 6319,9 4888 6141,24 -594,89 663,25   0,53 

    Устилузька міська 

об’єднана 

територіальна громада 

43685,4 14963,4 7551 14540,38 -1408,5 1570,36   0,82 

  Горохівський район   15902,2 2484,8 8359 2414,55 -233,89 260,77   0,22 

    Мар’янівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

15902,2 2484,8 8359 2414,55 -233,89 260,77   0,22 

  Іваничівський район   56159,9 8636,4 27617 8392,25 -812,93 906,37   0,22 

    Іваничівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

10369,1 1009,4 9656 980,86 -95,01 105,93   0,10 

    Литовезька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11683,2 2033,3 4190 1975,82 -191,39 213,39   0,29 

    Павлівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

21440,8 4919,5 7960 4780,43 -463,07 516,29   0,38 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Поромівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

12666,8 674,2 5811 655,14 -63,46 70,76   0,08 

  Камінь-Каширський 

район 

  28415,1 22542,8 5091 21905,52 -2121,95 2365,79   1,87 

    Гуто-Боровенська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

28415,1 22542,8 5091 21905,52 -2121,95 2365,79   1,87 

  Ківерцівський район   76441,2 40159 38803 39023,71 -3780,17 4214,56   0,74 

    Жидичинська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

8194,5 3121,5 3808 3033,26 -293,83 327,59   0,56 

    Ківерцівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

19960,8 9494,7 17745 9226,28 -893,74 996,44   0,50 

    Тростянецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

16153,8 6784,7 4357 6592,9 -638,64 712,03   0,81 

    Цуманська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

32132,1 20758,1 12893 20171,27 -1953,96 2178,5   1,02 

  Ковельський район   131110,2 47278,4 31763 45941,84 -4450,31 4961,72   0,73 

    Велицька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

21181,2 5907,2 4010 5740,2 -556,04 619,94   0,64 

    Голобська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

28718,2 6668,6 8670 6480,08 -627,72 699,85   0,42 

    Дубівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

12253 3378 3636 3282,5 -317,97 354,51   0,51 

    Колодяжненська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

30908 16932,9 4569 16454,21 -1593,89 1777,06   1,42 

    Люблинецька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

11971 3076,1 6416 2989,14 -289,55 322,83   0,35 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Поворська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

26078,8 11315,6 4462 10995,71 -1065,14 1187,54   1,05 

  Локачинський район   54288,4 13988,5 13302 13593,05 -1316,73 1468,04   0,52 

    Війницька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

18348,6 6140,6 3710 5967,01 -578,01 644,44   0,74 

    Затурцівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

23980,3 5250,4 6027 5101,97 -494,22 551,01   0,44 

    Привітненська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11959,5 2597,5 3565 2524,07 -244,5 272,6   0,40 

  Луцький район   84833 8394,7 58593 8157,37 -790,19 881   0,12 

    Боратинська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11730,5 626,3 7483 608,59 -58,95 65,73   0,07 

    Гіркополонківська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

9393,2 765 7381 743,37 -72,01 80,29   0,09 

    Городищенська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

10481,6 590,8 3586 574,1 -55,61 62   0,10 

    Заборольська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

14013,6 1679,5 7501 1632,02 -158,09 176,26   0,16 

    Княгининівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

6995,4 1552 7891 1508,12 -146,09 162,88   0,21 

    Липинська сільська 

об'єднана 

територіальна громада 

4584 417,9 5254 406,09 -39,34 43,86   0,09 

    Підгайцівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

6970,1 536,5 8363 521,33 -50,5 56,3   0,07 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Смолигівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

7537,7 1030,6 1941 1001,46 -97,01 108,16   0,27 

    Торчинська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

13126,9 1196,1 9193 1162,29 -112,59 125,53   0,11 

  Любешівський район   110545,1 63986,4 28758 62177,5 -6023,04 6715,17   1,13 

    Любешівська селищна 

об'єднана 

територіальна громада 

110545,1 63986,4 28758 62177,5 -6023,04 6715,17   1,13 

  Любомльський район   130900,9 57388,4 34982 55766,03 -5401,98 6022,73   0,85 

    Вишнівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

46553,9 18710,6 7090 18181,65 -1761,23 1963,62   1,03 

    Головненська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

20638,2 10177,9 6196 9890,17 -958,05 1068,14   0,90 

    Любомльська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

29922,6 10736,6 16076 10433,08 -1010,64 1126,77   0,49 

    Рівненська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

33786,2 17763,3 5620 17261,13 -1672,06 1864,2   1,29 

  Маневицький район   74956,1 44723,2 18775 43458,87 -4209,79 4693,56   1,19 

    Колківська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

34320,6 15510,4 13029 15071,92 -1459,99 1627,77   0,73 

    Прилісненська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

40635,5 29212,8 5746 28386,95 -2749,8 3065,79   1,91 

  Ратнівський район   96320,1 41890 29469 40705,76 -3943,1 4396,22   0,79 

    Велимченська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

10634,9 4540,7 3786 4412,33 -427,42 476,53   0,72 

 



 

 

4
4
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Заболоттівська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

25577,5 13869,7 9546 13477,6 -1305,55 1455,58   0,89 

    Забродівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

34139,2 13320 10629 12943,44 -1253,81 1397,89   0,70 

    Самарівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

25968,5 10159,6 5508 9872,39 -956,32 1066,22   0,85 

  Рожищенський район   16685 1586,6 5337 1541,75 -149,35 166,51   0,17 

    Копачівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

16685 1586,6 5337 1541,75 -149,35 166,51   0,17 

  Старовижівський район   80535,5 34120,9 22197 33156,31 -3211,79 3580,88   0,81 

    Дубечненська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

16817 6751 5475 6560,15 -635,47 708,5   0,70 

    Сереховичівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

14507,6 4142,7 2566 4025,59 -389,95 434,77   0,68 

    Смідинська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

14759,5 5576,9 3169 5419,24 -524,95 585,28   0,82 

    Старовижівська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

34451,4 17650,3 10987 17151,33 -1661,42 1852,34   0,91 

  Турійський район   26931,5 5181,6 12087 5035,11 -487,74 543,79   0,29 

    Луківська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

11455,1 1735,7 4431 1686,63 -163,38 182,15   0,24 

    Турійська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

15476,4 3445,9 7656 3348,48 -324,36 361,64   0,32 

  Шацький район   31046,3 16527,8 8646 16060,56 -1555,76 1734,54   1,01 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Шацька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

31046,3 16527,8 8646 16060,56 -1555,76 1734,54   1,01 

Дніпропетровська 

область 

    1812730,3 99984 564474 15877,45 -12996,92 1714,75   0,10 

  Апостолівський район   138026,2 3588,5 54324 569,86 -466,46 61,55   0,04 

    Апостолівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

66884,6 1961,8 23331 311,53 -255,01 33,65   0,05 

    Грушівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

26067,4 236,5 6573 37,56 -30,74 4,06   0,02 

    Зеленодольська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

32172 925,8 19485 147,02 -120,34 15,88   0,04 

    Нивотрудівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

12902,2 464,4 4935 73,75 -60,37 7,97   0,06 

  Васильківський район   103943,1 3948,6 24166 627,04 -513,28 67,72   0,08 

    Васильківська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

72186,7 3463,7 20583 550,04 -450,25 59,41   0,09 

    Миколаївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

31756,4 484,9 3583 77 -63,03 8,32   0,05 

  Верхньодніпровський 

район 

  11643,5 1158,9 17488 184,03 -150,65 19,88   0,08 

    Верхньодніпровська 

міська об’єднана 

територіальна громада 

11643,5 1158,9 17488 184,03 -150,65 19,88   0,08 

  Дніпровський район   77577,3 3616,5 40119 574,3 -470,11 62,02   0,06 

    Любимівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

16122 1521,5 3743 241,61 -197,78 26,09   0,20 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Новоолександрівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

23670,9 1478 11013 234,71 -192,13 25,35   0,09 

    Слобожанська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

11285 198,8 14635 31,57 -25,84 3,41   0,02 

    Сурсько-Литовська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

11372,7 204,7 5982 32,51 -26,61 3,51   0,02 

    Чумаківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

15126,7 213,5 4746 33,9 -27,75 3,66   0,03 

  Криворізький район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Криничанський район   62696,2 1592,5 19745 252,89 -207,01 27,31   0,05 

    Аулівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

10245,6 854,9 5141 135,76 -111,13 14,66   0,12 

    Божедарівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

25598,3 526,3 5820 83,58 -68,41 9,02   0,04 

    Криничанська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

26852,3 211,3 8784 33,55 -27,47 3,62   0,01 

  Магдалинівський район   29574,3 3578,5 5289 568,27 -465,17 61,37   0,29 

    Личківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

29574,3 3578,5 5289 568,27 -465,17 61,37   0,29 

  Межівський район   95397,5 3386,2 19698 537,73 -440,18 58,07   0,08 

    Межівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

63077 2515,4 15584 399,45 -326,98 43,14   0,08 

    Новопавлівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

32320,5 870,8 4114 138,28 -113,2 14,93   0,08 

  Нікопольський район   136987,3 4333,3 65242 688,13 -563,29 74,32   0,05 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Лошкарівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

25282,9 528,2 3719 83,88 -68,66 9,06   0,05 

    Першотравневська 

сільська об'єднана 

територіальна громада 

25416,9 411,7 4004 65,38 -53,52 7,06   0,04 

    Покровська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

42382,8 1475,4 44471 234,29 -191,79 25,3   0,03 

    Червоногригорівська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

43904,7 1918 13048 304,58 -249,32 32,89   0,08 

    Чкаловська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

9263,5 179,2 2921 28,46 -23,29 3,07   0,03 

  Новомосковський район   117757 21292,5 50997 3381,25 -2767,81 365,17   0,27 

    Перещепинська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

57401,9 3199,5 21305 508,08 -415,9 54,87   0,09 

    Піщанська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

41220 5446,1 19395 864,84 -707,94 93,4   0,19 

    Черкаська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

19135,1 12646,9 10297 2008,33 -1643,97 216,9   0,90 

  Павлоградський район   126289,4 15280,2 24018 2426,5 -1986,28 262,06   0,28 

    Богданівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

36463,2 4640,9 6816 736,97 -603,27 79,59   0,29 

    Вербківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

44888,4 5959,3 7494 946,34 -774,65 102,2   0,32 

    Межиріцька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

26675,1 1951,5 7023 309,9 -253,68 33,47   0,14 

 



 

 

4
4
6
 

Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Троїцька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

18262,7 2728,5 2685 433,29 -354,68 46,79   0,39 

  Петриківський район   17022,6 724,5 8683 115,05 -94,18 12,43   0,06 

    Петриківська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

17022,6 724,5 8683 115,05 -94,18 12,43   0,06 

  Петропавлівський район   54483,7 2514,4 9054 399,28 -326,85 43,12   0,11 

    Миколаївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

27479,4 1989,7 6382 315,96 -258,64 34,12   0,15 

    Українська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

27004,3 524,7 2672 83,32 -68,21 9   0,06 

  Покровський район   95874,7 5104 25349 810,51 -663,46 87,53   0,10 

    Великомихайлівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

27539,7 2519,3 4017 400,06 -327,48 43,21   0,24 

    Маломихайлівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

23939,8 775 4300 123,07 -100,74 13,29   0,08 

    Покровська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

44395,2 1809,7 17032 287,38 -235,24 31,04   0,07 

  П'ятихатський район   69676,5 5195,8 13068 825,1 -675,4 89,11   0,17 

    Вишнівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

15521,5 1550,6 3874 246,24 -201,56 26,59   0,20 

    Лихівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

25267,1 2354,7 3491 373,93 -306,09 40,39   0,25 

    Саксаганська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

28887,9 1290,5 5703 204,93 -167,75 22,13   0,10 

  Синельнинський район   146982,6 3737,4 35359 593,49 -485,83 64,1   0,05 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Зайцівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

25796,5 782,9 3559 124,32 -101,77 13,43   0,08 

    Іларіонівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

15598,3 415,8 12383 66,03 -54,05 7,13   0,03 

    Раївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

67042,9 1166,9 10960 185,3 -151,69 20,01   0,04 

    Роздорська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

14438,8 691 3205 109,73 -89,82 11,85   0,10 

    Славгородська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

24106,1 680,8 5252 108,11 -88,5 11,68   0,06 

  Солонянський район   77016,4 1465 22464 232,63 -190,44 25,12   0,04 

    Новопокровська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

22928 317,4 4207 50,4 -41,26 5,44   0,03 

    Святовасилівська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

22934,8 566,4 4269 89,94 -73,63 9,71   0,06 

    Солонянська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

31153,6 581,2 13988 92,29 -75,55 9,97   0,03 

  Софіївський район   100950,8 1548,7 16888 245,94 -201,32 26,56   0,04 

    Вакулівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

28572,7 488,7 3060 77,61 -63,53 8,38   0,05 

    Девладівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

24748,5 357,4 3671 56,76 -46,46 6,13   0,04 

    Софіївська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

47629,6 702,6 10157 111,57 -91,33 12,05   0,03 

  Томаківський район   120810,2 3009,5 72196 477,91 -391,2 51,61   0,03 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Марганецька міська 

об’єднана 

територіальна громада 

19908,3 1198,4 50021 190,31 -155,78 20,56   0,04 

    Мирівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

38439,5 552,9 7550 87,8 -71,87 9,48   0,03 

    Томаківська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

62462,4 1258,2 14625 199,8 -163,55 21,58   0,04 

  Царичанський район   76840,8 10013,3 24175 1590,11 -1301,62 171,73   0,23 

    Китайгородська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

9659,4 1086,7 3367 172,57 -141,26 18,64   0,19 

    Ляшківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

8272 1065,5 2167 169,2 -138,5 18,28   0,25 

    Могилівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11790,3 1456,2 3661 231,24 -189,29 24,97   0,22 

    Царичанська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

47119,1 6404,9 14980 1017,1 -832,57 109,85   0,24 

  Широківський район   113442,5 3409,5 25443 541,42 -443,19 58,47   0,06 

    Гречаноподівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

24774,4 576 4898 91,47 -74,87 9,88   0,05 

    Карпівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

31594,4 963,8 4409 153,05 -125,28 16,53   0,08 

    Новолатівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

26188,1 360,1 2722 57,18 -46,81 6,17   0,04 

    Широківська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

30885,6 1509,6 13414 239,72 -196,23 25,89   0,07 

  Юр'ївський район   51381,2 2645,1 8197 420,04 -343,84 45,37   0,13 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Варварівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11349,7 532,7 2478 84,59 -69,25 9,14   0,10 

    Юр’ївська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

40031,5 2112,4 5719 335,45 -274,59 36,23   0,14 

Донецька область     683792,6 65172,2 359480 7718,33 -2625,79 833,59   0,13 

  Бахмутський район   132769,4 10331,3 118673 1223,54 -416,25 132,15   0,08 

    Бахмутська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

42871,7 4385 81780 519,32 -176,67 56,09   0,07 

    Званівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11389,5 662,9 2536 78,51 -26,71 8,48   0,12 

    Сіверська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

19859,6 2314,1 13776 274,06 -93,24 29,6   0,14 

    Соледарська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

58648,6 2969,3 20581 351,65 -119,63 37,98   0,09 

  Великоновосілківський 

район 

  0 0 0 0 0 0   0,00 

  Волноваський район   148145,8 6766,8 70015 801,39 -272,64 86,55   0,07 

    Волноваська міська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

53481,8 1584,4 38060 187,64 -63,84 20,27   0,04 

    Ольгинська селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

34058,7 3163,3 20235 374,63 -127,45 40,46   0,12 

    Хлібодарівська 

сільська об’єднана 

територіальна 

громада* 

60605,3 2019,1 11720 239,12 -81,35 25,82   0,08 
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Продовження додатку М 
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  Добропільський район   68161,2 1766,9 65595 209,25 -71,19 22,6   0,03 

    Білозерська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

* 

6811,8 116,8 16492 13,83 -4,71 1,49   0,01 

    Добропільська міська 

об'єднана 

територіальна 

громада* 

26343 565,6 46194 66,98 -22,79 7,24   0,02 

    Шахівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

35006,4 1084,5 2909 128,44 -43,69 13,87   0,11 

  Костянтинівський район   49845 1868,9 9366 221,33 -75,3 23,9   0,09 

    Іллінівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

49845 1868,9 9366 221,33 -75,3 23,9   0,09 

  Лиманський район   120522,7 37440,4 42871 4434,07 -1508,47 478,88   0,52 

    Лиманська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

120522,7 37440,4 42871 4434,07 -1508,47 478,88   0,52 

  Мангушський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Мар'їнський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Нікольський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Олександрівський район   101055,8 2521,3 24131 298,59 -101,58 32,25   0,05 

    Новодонецька селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

27808,4 394,1 11168 46,67 -15,88 5,04   0,02 

    Олександрівська 

селищна об'єднана 

територіальна громада 

73247,4 2127,2 12963 251,92 -85,7 27,21   0,07 

  Покровський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Слов'янський район   63292,7 4476,6 28829 530,16 -180,36 57,26   0,10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Андріївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

16066,7 791 2380 93,68 -31,87 10,12   0,13 

    Миколаївська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

17365,7 1847,7 17246 218,82 -74,44 23,63   0,11 

    Черкаська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

29860,3 1837,9 9203 217,66 -74,05 23,51   0,11 

  Ясинуватський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

Житомирська 

область 

    2005922,5 788455,8 833790 1116406,1 100780,43 120571,86 18140,48 0,61 

  Андрушівський район   15510 1062,4 5731 1504,29 135,8 162,46 24,44 0,11 

    Червоненська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

15510 1062,4 5731 1504,29 135,8 162,46 24,44 0,11 

  Баранівський район   90947,9 34475,6 33180 48815,37 4406,67 5272,06 793,2 0,63 

    Баранівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

58475,6 21298,8 22972 30157,82 2722,41 3257,05 490,03 0,58 

    Довбиська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

14764 10391,7 6258 14714,02 1328,27 1589,11 239,09 1,08 

    Дубрівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

17708,3 2785,1 3950 3943,53 355,99 425,9 64,08 0,33 

  Бердичівський район   67279,4 10506,8 22114 14877 1342,98 1606,71 241,74 0,27 

    Гришковецька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

22190,6 4575,1 9872 6478,07 584,79 699,63 105,26 0,31 

    Райгородоцька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

14185,6 1847,7 3789 2616,23 236,17 282,55 42,51 0,25 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Семенівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

18896,6 2554,5 4740 3617,02 326,52 390,64 58,77 0,27 

    Швайківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

12006,6 1529,5 3713 2165,68 195,5 233,89 35,19 0,23 

  Брусилівський район   56215,8 6030,9 13887 8539,39 770,87 922,25 138,76 0,22 

    Брусилівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

56215,8 6030,9 13887 8539,39 770,87 922,25 138,76 0,22 

  Ємільчинський район   142643,1 53649,3 24534 75964,19 6857,46 8204,14 1234,34 0,91 

    Барашівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

32054,6 10458,6 4410 14808,75 1336,82 1599,35 240,63 0,88 

    Ємільчинська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

110588,5 43190,7 20124 61155,44 5520,64 6604,79 993,72 0,92 

  Житомирський район   74192,1 25828,5 300059 36571,62 3301,4 3949,74 594,25 0,17 

    Глибочицька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11840,1 2937,1 6568 4158,76 375,42 449,15 67,58 0,33 

    Житомирська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

8683,5 1267,2 268537 1794,28 161,97 193,78 29,15 0,03 

    Оліївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

12428,9 3230 5296 4573,49 412,86 493,94 74,31 0,40 

    Станишівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

18373,1 6059,3 13020 8579,61 774,5 926,6 139,41 0,39 

    Тетерівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

22866,5 12334,9 6638 17465,48 1576,65 1886,27 283,8 1,00 

  Коростенський район   62496,9 20770,8 9263 29410,21 2654,92 3176,3 477,89 0,86 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Горщиківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

13414,5 3231,2 2961 4575,19 413,01 494,12 74,34 0,51 

    Ушомирська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

49082,4 17539,6 6302 24835,02 2241,91 2682,18 403,54 1,00 

  Коростишівський район   90568,3 38302,5 38427 54234,04 4895,83 5857,28 881,25 0,65 

    Коростишівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

43939,6 17159,1 30792 24296,26 2193,28 2624 394,79 0,47 

    Старосілецька сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

26190,5 5106,3 5073 7230,21 652,69 780,86 117,48 0,44 

    Харитонівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

20438,2 16037,1 2562 22707,57 2049,86 2452,42 368,97 2,22 

  Лугинський район   66246,3 33410,8 12942 47307,69 4270,57 5109,23 768,7 1,14 

    Лугинська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

66246,3 33410,8 12942 47307,69 4270,57 5109,23 768,7 1,14 

  Любарський район   57849,6 6338,4 18513 8974,79 810,17 969,28 145,83 0,19 

    Любарська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

57849,6 6338,4 18513 8974,79 810,17 969,28 145,83 0,19 

  Малинський район   22596,7 7248,1 4695 10262,87 926,45 1108,39 166,76 0,70 

    Чоповицька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

22596,7 7248,1 4695 10262,87 926,45 1108,39 166,76 0,70 

  Народицький район   128415 63542,4 9501 89972,23 8121,99 9717 1461,96 1,82 

    Народицька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

128415 63542,4 9501 89972,23 8121,99 9717 1461,96 1,82 

  Новоград-Волинський 

район 

  164416,5 77711,9 85170 110035,39 9933,14 11883,83 1787,97 0,66 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Брониківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

40399,8 8741,2 7385 12377,01 1117,3 1336,72 201,11 0,51 

    Городницька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

48955,9 41034 7642 58101,68 5244,97 6274,98 944,09 2,12 

    Новоград-Волинська 

міська об’єднана 

територіальна громада 

7251,6 723,5 57490 1024,43 92,48 110,64 16,65 0,04 

    Піщівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

18675,1 6210,5 4048 8793,7 793,83 949,72 142,89 0,71 

    Стриївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

16780 2121,5 4137 3003,92 271,17 324,43 48,81 0,25 

    Чижівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

32354,1 18881,2 4468 26734,65 2413,39 2887,34 434,41 1,57 

  Овруцький район   193771,1 127599,5 42520 180673,24 16309,76 19512,71 2935,76 1,41 

    Овруцька міська 

об’єднана 

територіальна громада 

74136,4 29732 34656 42098,73 3800,34 4546,66 684,06 0,59 

    Словечанська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

119634,7 97867,5 7864 138574,51 12509,42 14966,05 2251,7 3,19 

  Олевський район   212448,2 154463,7 39812 218711,33 19743,55 23620,82 3553,84 1,68 

    Білокоровицька 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

9791 4411 5948 6245,71 563,81 674,54 101,49 0,58 

    Олевська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

202657,2 150052,7 33864 212465,62 19179,74 22946,29 3452,35 1,81 

  Попільнянський район   87545 11008,3 28224 15587,1 1407,08 1683,41 253,27 0,22 

    Андрушківська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

12605,5 508,9 3677 720,57 65,05 77,82 11,71 0,07 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Квітнева сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

16404,7 1942,2 4220 2750,04 248,25 297,01 44,69 0,23 

    Корнинська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

23431 5429,5 5747 7687,85 694 830,29 124,92 0,47 

    Попільнянська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

35103,8 3127,7 14580 4428,64 399,78 478,3 71,96 0,14 

  Пулинський район   83437,4 16353,6 22435 23155,71 2090,32 2500,82 376,26 0,38 

    Курненська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

20873,6 2983,8 5598 4224,88 381,39 456,29 68,65 0,28 

    Мартинівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

18938 6184,1 2612 8756,31 790,45 945,68 142,28 0,88 

    Пулинська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

34205,7 5188,2 11943 7346,18 663,16 793,39 119,37 0,26 

    Соколівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

9420,1 1997,5 2282 2828,34 255,32 305,46 45,96 0,43 

  Радомишльський район   106520,2 36711 31199 51980,57 4692,4 5613,9 844,63 0,64 

    Вишевицька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

10734,4 3712,5 2887 5256,68 474,53 567,72 85,42 0,67 

    Потіївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

25210 6808,8 3586 9640,85 870,3 1041,21 156,65 0,72 

    Радомишльська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

70575,8 26189,7 24726 37083,04 3347,57 4004,97 602,56 0,63 

  Романівський район   88083,4 31789 26571 45011,31 4063,27 4861,22 731,39 0,66 

    Миропільська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

15412,6 4241,7 5937 6005,99 542,17 648,65 97,59 0,44 



 

 

4
5
6
 

Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Романівська селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

72670,8 27547,3 20634 39005,32 3521,1 4212,58 633,8 0,71 

  Ружинський район   26471,8 1790,2 5461 2534,82 228,82 273,76 41,19 0,15 

    Вчорайшенська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

26471,8 1790,2 5461 2534,82 228,82 273,76 41,19 0,15 

  Хорошівський район   75139,3 17292,7 32256 24485,42 2210,35 2644,42 397,86 0,35 

    Іршанська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

6044,8 2252,4 7401 3189,26 287,9 344,44 51,82 0,34 

    Новоборівська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

21631,7 6621,3 8574 9375,36 846,33 1012,54 152,34 0,49 

    Хорошівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

47462,8 8419 16281 11920,8 1076,12 1287,44 193,7 0,30 

  Черняхівський район   26753,6 3624,9 5595 5132,65 463,34 554,32 83,4 0,30 

    Високівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

9601,6 1118,9 2457 1584,3 143,02 171,1 25,74 0,23 

    Вільська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

17152 2506 3138 3548,35 320,32 383,22 57,66 0,34 

  Чуднівський район   66374,9 8944,5 21701 12664,87 1143,29 1367,81 205,79 0,24 

    Вільшанська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11501,5 2054,6 5070 2909,19 262,62 314,19 47,27 0,27 

    Краснопільська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

21808,8 1486,4 3222 2104,65 189,99 227,3 34,2 0,18 

    Чуднівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

33064,6 5403,5 13409 7651,03 690,68 826,31 124,32 0,26 

 



 

 

4
5
7
 

Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Закарпатська 

область 

    65073 38964,1 78499 4077,98 -3167,39 440,42   0,55 

  Берегівський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Великоберезнянський 

район 

  0 0 0 0 0 0   0,00 

  Виноградівський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Воловецький район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Іршавський район   2519,1 715,4 11280 74,87 -58,15 8,09   0,13 

    Іршавська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

2519,1 715,4 11280 74,87 -58,15 8,09   0,13 

  Міжгірський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Мукачівський район   3434,7 312,8 7227 32,74 -25,43 3,53   0,06 

    Горондівська сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

3434,7 312,8 7227 32,74 -25,43 3,53   0,06 

  Перечинський район   14464,2 10781,3 12728 1128,37 -876,41 121,87   0,79 

    Перечинська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

14464,2 10781,3 12728 1128,37 -876,41 121,87   0,79 

  Рахівський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Свалявський район   15104,3 12200,1 7679 1276,86 -991,75 137,9   1,13 

    Полянська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

15104,3 12200,1 7679 1276,86 -991,75 137,9   1,13 

  Тячівський район   17938,4 9738,1 32027 1019,19 -791,61 110,07   0,41 

    Вільховецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

8209 5511,5 12473 576,83 -448,03 62,3   0,54 

    Тячівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

9729,4 4226,6 19554 442,36 -343,58 47,77   0,31 

  Ужгородський район   11612,3 5216,4 7558 545,95 -424,04 58,96   0,56 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Баранинська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11612,3 5216,4 7558 545,95 -424,04 58,96   0,56 

  Хустський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

Запорізька 

область 

    1708381,1 56303,2 509623 5892,68 -4576,93 636,44   0,06 

  Бердянський район   135337,1 5011,2 131097 524,47 -407,36 56,65   0,04 

    Андрівська сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

18942,7 329,2 3350 34,45 -26,76 3,72   0,04 

    Бердянська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

24858,4 2723,5 115414 285,04 -221,39 30,79   0,05 

    Берестівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

49841,1 1166,7 4657 122,11 -94,84 13,19   0,08 

    Осипенківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

41694,9 791,8 7676 82,87 -64,37 8,95   0,04 

  Більмацький район   133643,9 4339,9 21938 454,22 -352,8 49,06   0,08 

    Більмацька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

49694,7 2454,5 10299 256,89 -199,53 27,74   0,11 

    Комиш-Зорянська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

36608,4 1023,2 6264 107,09 -83,18 11,57   0,07 

    Новоукраїнська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

23234,1 473,8 2041 49,59 -38,52 5,36   0,07 

    Смирновська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

24106,7 388,4 3334 40,65 -31,57 4,39   0,04 

  Василівський район   18480,9 298,1 2188 31,2 -24,23 3,37   0,05 
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    Підгірненська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

18480,9 298,1 2188 31,2 -24,23 3,37   0,05 

  Великобілозерський 

район 

  46962,2 674,5 7879 70,59 -54,83 7,63   0,04 

    Великобілозерська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

46962,2 674,5 7879 70,59 -54,83 7,63   0,04 

  Веселівський район   100518,8 1762,1 19669 184,42 -143,25 19,91   0,04 

    Веселівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

43627,5 1059,5 12657 110,89 -86,13 11,98   0,05 

    Новоуспенівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

29649,9 264,6 3683 27,69 -21,51 2,99   0,03 

    Чкаловська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

27241,4 438 3329 45,84 -35,61 4,95   0,05 

  Вільнянський район   42318,3 1873,5 13096 196,08 -152,29 21,17   0,08 

    Михайлівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

14926,1 695,5 6618 72,79 -56,54 7,86   0,07 

    Павлівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

14842,5 420,9 3589 44,05 -34,21 4,76   0,06 

    Петро-Михайлівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

12549,7 757,1 2889 79,24 -61,54 8,56   0,13 

  Гуляйпільський район   114563,6 2111 23871 220,93 -171,61 23,87   0,04 

    Воздвижівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

17777,4 483,9 2320 50,64 -39,34 5,47   0,08 

    Гуляйпільська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

65337,9 1348,6 18820 141,14 -109,63 15,25   0,04 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Малинівська сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

31448,3 278,5 2731 29,15 -22,64 3,15   0,03 

  Запорізький район   87478,9 5332,5 31699 558,1 -433,48 60,28   0,10 

    Біленьківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

22519,6 1696,1 9915 177,51 -137,88 19,17   0,11 

    Долинська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

15901,8 1414,6 5777 148,05 -114,99 15,99   0,15 

    Новоолександрівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

13197,3 471,3 4980 49,33 -38,31 5,33   0,06 

    Широківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

35860,2 1750,5 11027 183,21 -142,3 19,79   0,09 

  Кам'янсько-

Дніпровський район 

  70976,2 3138,6 37732 328,49 -255,14 35,48   0,06 

    Благовіщенська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

6939,8 1118,2 4640 117,03 -90,9 12,64   0,20 

    Водянська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

31570,4 244,3 12268 25,57 -19,86 2,76   0,01 

    Кам’янсько-

Дніпровська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

32466 1776,1 20824 185,89 -144,38 20,08   0,07 

  Мелітопольський район   110103,6 8131,4 23089 851,03 -661 91,91   0,16 

    Мирненська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

8760,3 1274,4 4071 133,38 -103,6 14,41   0,21 

    Новенська сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

18483,2 3251,2 4302 340,27 -264,29 36,75   0,36 
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    Новобогданівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

23395 1275,7 5147 133,51 -103,7 14,42   0,12 

    Семенівська сільська 

об'єднана 

територіальна 

громада* 

59465,1 2330,1 9569 243,87 -189,41 26,34   0,10 

  Михайлівський район   96879 1775,6 24279 185,83 -144,34 20,07   0,04 

    Михайлівська селищна 

об'єднана 

територіальна громада 

57792,4 1378,3 16513 144,25 -112,04 15,58   0,04 

    Плодородненська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

15305,4 114,3 3524 11,96 -9,29 1,29   0,02 

    Роздольська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

23781,2 283 4242 29,62 -23,01 3,2   0,03 

  Новомиколаївський 

район 

  25903,7 865,4 3712 90,57 -70,35 9,78   0,09 

    Любицька сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

15499,5 349,5 1683 36,58 -28,41 3,95   0,07 

    Тернуватська селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

10404,2 515,9 2029 53,99 -41,94 5,83   0,11 

  Оріхівський район   159767,4 4155,7 45214 434,93 -337,82 46,97   0,05 

    Комишуваська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

52904,6 716,1 12930 74,95 -58,21 8,09   0,03 

    Малотокмачанська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

17741 249,6 3128 26,12 -20,29 2,82   0,03 

    Оріхівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

34937,7 801,4 19214 83,87 -65,15 9,06   0,03 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Преображенська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

36105,7 1555,9 5587 162,84 -126,48 17,59   0,11 

    Таврійська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

18078,4 832,7 4355 87,15 -67,69 9,41   0,09 

  Пологівський район   65897,1 2249,8 29676 235,47 -182,89 25,43   0,05 

    Воскресенська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

26757,1 1008,1 5588 105,51 -81,95 11,39   0,08 

    Пологівська міська 

об'єднана 

територіальна громада 

39140 1241,7 24088 129,96 -100,94 14,03   0,04 

  Приазовський район   96073,6 2017,3 16341 211,13 -164 22,81   0,05 

    Ботіївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

13798,3 252 2146 26,37 -20,49 2,85   0,05 

    Гірсівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

21267,5 540,9 2043 56,61 -43,97 6,11   0,08 

    Олександрівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

14775,5 301 1387 31,5 -24,47 3,4   0,07 

    Приазовська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

27342,5 445,9 7769 46,67 -36,25 5,04   0,03 

    Степанівська Перша 

сільська об'єднана 

територіальна громада 

18889,8 477,5 2996 49,98 -38,82 5,4   0,06 

  Приморський район   43809,6 2159,7 16680 226,03 -175,56 24,41   0,08 

    Новоолексіївська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

20774 551,9 2268 57,76 -44,86 6,24   0,08 

    Приморська міська 

об'єднана 

територіальна громада 

23035,6 1607,8 14412 168,27 -130,7 18,17   0,09 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Розівський район   52577,9 1050,8 8095 109,98 -85,42 11,88   0,05 

    Розівська селищна 

об'єднана 

територіальна громада 

52577,9 1050,8 8095 109,98 -85,42 11,88   0,05 

  Токмацький район   49081,7 1148,1 5807 120,16 -93,33 12,97   0,07 

    Новомиколаївська 

сільська об’єднана 

територіальна 

громада* 

22844,5 662,1 2949 69,3 -53,82 7,48   0,08 

    Остриківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

26237,2 486 2858 50,86 -39,51 5,49   0,06 

  Чернігівський район   120804,2 2521,7 16822 263,92 -204,99 28,51   0,06 

    Чернігівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

120804,2 2521,7 16822 263,92 -204,99 28,51   0,06 

  Якимівський район   137203,4 5686,3 30739 595,13 -462,24 64,28   0,09 

    Кирилівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

36008,8 882 6748 92,31 -71,7 9,97   0,06 

    Якимівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

101194,6 4804,3 23991 502,82 -390,54 54,31   0,10 

Івано-

Франківська 

область 

    385917,4 167615,2 388345 187956,99 15791,01 20299,34 2842,38 0,43 

  Богородчанський район   15911,9 8422,4 13679 9444,55 793,47 1020,01 142,82 0,57 

    Дзвиняцька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

7810,6 4424,5 7634 4961,46 416,83 535,84 75,03 0,57 

    Старобогородчанська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

8101,3 3997,9 6045 4483,09 376,64 484,18 67,8 0,57 

  Верховинський район   5192,2 2676,3 2763 3001,1 252,13 324,12 45,38 0,71 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Білоберізька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

5192,2 2676,3 2763 3001,1 252,13 324,12 45,38 0,71 

  Галицький район   9924,3 1231,9 6292 1381,4 116,06 149,19 20,89 0,16 

    Більшівцівська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

9924,3 1231,9 6292 1381,4 116,06 149,19 20,89 0,16 

  Городенківський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Долинський район   80012,1 60199 46609 67504,76 5671,35 7290,52 1020,84 0,99 

    Вигодська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

53881,5 45514,3 12618 51037,92 4287,9 5512,1 771,82 1,75 

    Витвицька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

14508,9 10311,7 5935 11563,13 971,47 1248,82 174,86 1,11 

    Долинська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

11621,7 4373 28056 4903,71 411,98 529,6 74,16 0,24 

  Калуський район   29133,9 6437,8 27483 7219,09 606,51 779,66 109,17 0,23 

    Верхнянська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

12849,6 2115,4 10611 2372,12 199,29 256,19 35,87 0,18 

    Войнилівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

7758,5 2448,1 6477 2745,2 230,64 296,48 41,52 0,35 

    Новицька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

8525,8 1874,3 10395 2101,77 176,58 226,99 31,78 0,20 

  Коломийський район   75550,5 20995,9 127628 23543,96 1978,01 2542,73 356,04 0,21 

    Коломийська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

14378 4358,6 70644 4887,56 410,62 527,86 73,91 0,14 

    Корницька сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

1901,3 538,4 3046 603,74 50,72 65,2 9,13 0,22 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Коршівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

8193,8 2391,3 5554 2681,51 225,28 289,6 40,55 0,35 

    Матеївецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

8763,7 1372,1 6657 1538,62 129,27 166,17 23,27 0,18 

    Нижньовербізька 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

5532,3 837,7 9636 939,36 78,92 101,45 14,21 0,11 

    Печеніжинська 

об’єднана 

територіальна громада 

19062,1 9113,7 17372 10219,74 858,6 1103,73 154,55 0,50 

    Підгайчиківська 

сільська об’єднана 

територіальна 

громада* 

5879,8 208,5 5061 233,8 19,64 25,25 3,54 0,04 

    П’ядицька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11839,5 2175,6 9658 2439,63 204,96 263,48 36,89 0,20 

  Косівський район   35685,6 16458,8 30832 18456,23 1550,58 1993,27 279,1 0,50 

    Космацька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

10937,1 5594,7 8302 6273,67 527,08 677,56 94,87 0,59 

    Рожнівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

10781,5 3376,1 12257 3785,82 318,06 408,87 57,25 0,29 

    Яблунівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

13967 7488 10273 8396,74 705,44 906,85 126,98 0,63 

  Надвірнянський район   49371,4 26746,9 53403 29992,91 2519,82 3239,23 453,57 0,52 

    Делятинська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

16130,7 10206,4 17050 11445,05 961,54 1236,07 173,08 0,62 

    Ланчинська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

10784,6 5598 11195 6277,37 527,39 677,96 94,93 0,51 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Пасічнянська сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

15059,5 8994,7 16856 10086,3 847,39 1089,32 152,53 0,56 

    Переріслянська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

7396,6 1947,8 8302 2184,19 183,5 235,89 33,03 0,25 

  Рогатинський район   8820,9 2523,4 3422 2829,64 237,73 305,6 42,79 0,46 

    Букачівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

8820,9 2523,4 3422 2829,64 237,73 305,6 42,79 0,46 

  Рожнятівський район   22388,7 11778,9 20359 13208,39 1109,69 1426,51 199,74 0,55 

    Брошнів-Осадська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

4970,8 1419,8 10139 1592,11 133,76 171,95 24,08 0,20 

    Дубівська сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

8588,6 3822,2 7094 4286,06 360,09 462,89 64,82 0,49 

    Спаська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

8829,3 6536,9 3126 7330,22 615,84 791,66 110,85 1,24 

  Снятинський район   14283,3 1609,6 14906 1804,94 151,64 194,93 27,3 0,11 

    Заболотівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

14283,3 1609,6 14906 1804,94 151,64 194,93 27,3 0,11 

  Тисменицький район   12097,2 2761,1 17218 3096,19 260,13 334,39 46,82 0,19 

    Загвіздянська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

2692,8 867,3 5885 972,56 81,71 105,04 14,71 0,22 

    Угринівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

1616,5 142,4 3436 159,68 13,42 17,24 2,42 0,06 

    Ямницька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

7787,9 1751,4 7897 1963,95 165 212,11 29,7 0,22 
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Продовження додатку М 
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  Тлумацький район   27545,4 5773,2 23751 6473,83 543,89 699,17 97,9 0,23 

    Олешанська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

9412,9 1599,4 5652 1793,5 150,68 193,7 27,12 0,22 

    Тлумацька міська 

об’єднана 

територіальна громада 

18132,5 4173,8 18099 4680,33 393,21 505,48 70,78 0,23 

Київська область     531321,7 98941,4 376976 1913053,74 124611,73 206609,81 22430,11 0,22 

  Баришівський район   90566,5 12363,6 48925 239052,92 15571,34 25817,72 2802,84 0,19 

    Баришівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

65880,8 8363 27783 161700,44 10532,78 17463,65 1895,9 0,20 

    Березанська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

24685,7 4000,6 21142 77352,48 5038,56 8354,07 906,94 0,18 

  Білоцерківський район   45972,3 2791,5 25853 53974,27 3515,76 5829,22 632,84 0,08 

    Узинська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

29875,7 545,3 17911 10543,5 686,78 1138,7 123,62 0,02 

    Фурсівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

16096,6 2246,2 7942 43430,77 2828,98 4690,52 509,22 0,20 

  Богуславський район   27411 6503,1 23317 125738,87 8190,33 13579,8 1474,26 0,26 

    Богуславська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

14029,8 4283,7 19384 82826,28 5395,11 8945,24 971,12 0,26 

    Медвинська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

13381,2 2219,4 3933 42912,59 2795,22 4634,56 503,14 0,31 

  Бориспільський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Бородянський район   47506,7 24389,4 28785 471574,42 30717,23 50930,03 5529,1 0,66 

    Медвинська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

31554,6 11006,2 20690 212807,3 13861,76 22983,19 2495,12 0,43 
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    Пісківська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

15952,1 13383,2 8095 258767,12 16855,47 27946,85 3033,98 1,18 

  Броварський район   56072 11917,8 43901 230433,28 15009,87 24886,79 2701,78 0,24 

    Великодимерська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

19609,8 2515,7 18430 48641,61 3168,4 5253,29 570,31 0,13 

    Зазимська сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

5225,9 2546,9 4924 49244,87 3207,69 5318,45 577,38 0,50 

    Калинівська селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

6361,5 798,8 10039 15444,97 1006,05 1668,05 181,09 0,10 

    Калитянська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

24874,8 6056,4 10508 117101,83 7627,73 12647 1372,99 0,37 

  Васильківський район   33211,5 1701,8 24539 32904,68 2143,33 3553,7 385,8 0,06 

    Глевахівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

4010,3 629,1 9834 12163,79 792,32 1313,69 142,62 0,10 

    Гребінківська селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

6778,6 180,5 8027 3490,01 227,33 376,92 40,92 0,02 

    Ковалівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

22422,6 892,2 6678 17250,88 1123,68 1863,1 202,26 0,07 

  Вишгородський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Володарський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Згурівський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Іванківський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Кагарлицький район   18875,6 2906,7 10228 56201,68 3660,84 6069,78 658,95 0,21 
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    Ржищівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

18875,6 2906,7 10228 56201,68 3660,84 6069,78 658,95 0,21 

  Києво-Святошинський 

район 

  26445,4 9387,7 80665 181513,24 11823,34 19603,43 2128,2 0,20 

    Боярська міська 

об'єднана 

територіальна 

громада* 

5362,2 2382 37691 46056,49 3000,01 4974,1 540 0,17 

    Бучанська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

13631,3 6125,7 40702 118441,76 7715,01 12791,71 1388,7 0,26 

    Гостомельська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

* 

7451,9 880 2272 17014,99 1108,32 1837,62 199,5 0,21 

  Макарівський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Миронівський район   9245,4 479,6 14035 9273,17 604,03 1001,5 108,73 0,04 

    Миронівська міська 

об'єднана 

територіальна громада 

9245,4 479,6 14035 9273,17 604,03 1001,5 108,73 0,04 

  Обухівський район   7570,9 1480,3 33948 28621,93 1864,36 3091,17 335,58 0,09 

    Обухівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

7570,9 1480,3 33948 28621,93 1864,36 3091,17 335,58 0,09 

  Переяслав-

Хмельницький район 

  107223,7 15528,5 18682 300246,97 19557,36 32426,67 3520,32 0,35 

    Дівичківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

24364,8 3924,5 4571 75881,07 4942,71 8195,15 889,69 0,37 

    Студениківська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

17314 3775,1 3969 72992,39 4754,55 7883,18 855,82 0,46 

    Ташанська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

24539,9 1506,7 3998 29132,38 1897,61 3146,3 341,57 0,15 
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    Циблівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

41005 6322,2 6144 122241,13 7962,49 13202,04 1433,25 0,40 

  Поліський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Рокитнянський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Сквирський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Ставищенський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Таращанський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Тетіївський район   44252,5 3902 21409 75446,03 4914,37 8148,17 884,59 0,13 

    Тетіївська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

44252,5 3902 21409 75446,03 4914,37 8148,17 884,59 0,13 

  Фастівський район   16968,2 5589,4 2689 108072,28 7039,57 11671,81 1267,12 0,83 

    Томашівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

16968,2 5589,4 2689 108072,28 7039,57 11671,81 1267,12 0,83 

  Яготинський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Кіровоградська 

область 

    497269,1 30426,2 145915 31935,97 1273,34 3449,1 229,2 0,11 

  Благовіщенський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Бобринецький район   19715,6 383,5 11672 402,53 16,05 43,48 2,89 0,03 

    Бобринецька міська 

об’єднана 

територіальна громада 

19715,6 383,5 11672 402,53 16,05 43,48 2,89 0,03 

  Вільшанський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Гайворонський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Голованівський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Добровеличківський 

район 

  77536,6 3424,9 25309 3594,85 143,34 388,25 25,8 0,08 

    Добровеличківська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

17214,6 599,5 7252 629,25 25,09 67,96 4,52 0,05 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Піщанобрідська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

25338,5 618,2 3785 648,88 25,87 70,08 4,66 0,06 

    Помічнянська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

7592,6 197,5 10244 207,3 8,27 22,39 1,49 0,02 

    Тишківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

27390,9 2009,7 4028 2109,42 84,11 227,82 15,14 0,19 

  Долинський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Знам'янський район   43604 10770,8 5657 11305,25 450,76 1220,97 81,14 0,69 

    Дмитрівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

43604 10770,8 5657 11305,25 450,76 1220,97 81,14 0,69 

  Кіровоградський район   74693 2183,9 17796 2292,27 91,39 247,57 16,45 0,06 

    Великосеверинівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

13367,9 553,5 3525 580,96 23,16 62,74 4,17 0,08 

    Катеринівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

15707 393,5 3194 413,03 16,47 44,61 2,96 0,06 

    Первозванівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

23707,5 772,8 5059 811,15 32,34 87,61 5,82 0,07 

    Соколівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

21910,6 464,1 6018 487,13 19,42 52,61 3,5 0,04 

  Компаніївський район   20005 462,9 5931 485,87 19,37 52,48 3,49 0,04 

    Компаніївська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

20005 462,9 5931 485,87 19,37 52,48 3,49 0,04 

  Маловисківський район   42336,3 1951,6 25549 2048,44 81,67 221,23 14,7 0,06 

    Маловисківська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

23575,5 1106,6 13354 1161,51 46,31 125,44 8,34 0,06 
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    Мар’янівська сільська 

об'єднана 

територіальна громада 

13975,9 761,5 1917 799,29 31,87 86,32 5,74 0,15 

    Смолінська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

4784,9 83,5 10278 87,64 3,49 9,47 0,63 0,01 

  Новгородківський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Новоархангельський 

район 

  0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Новомиргородський 

район 

  0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Новоукраїнський район   47974,8 1620,7 20875 1701,12 67,82 183,72 12,21 0,05 

    Ганнівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

13661,3 178,1 1738 186,94 7,45 20,19 1,34 0,04 

    Новоукраїнська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

34313,5 1442,6 19137 1514,18 60,37 163,53 10,87 0,06 

  Олекандрівський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Олександрійський район   95018,8 3720,8 22331 3905,42 155,72 421,79 28,03 0,08 

    Новопразька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

36475,4 1384,2 9016 1452,88 57,93 156,91 10,43 0,08 

    Попельнастівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

21321,3 728,1 1807 764,23 30,47 82,54 5,48 0,12 

    Приютівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

37222,1 1608,5 11508 1688,31 67,32 182,34 12,12 0,08 

  Онуфріївський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Петрівський район   21054,9 315,1 7672 330,74 13,19 35,72 2,37 0,02 

    Петрівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

21054,9 315,1 7672 330,74 13,19 35,72 2,37 0,02 

  Світловодський район   55330,1 5592 3123 5869,48 234,03 633,91 42,13 0,43 
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    Великоандрусівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

55330,1 5592 3123 5869,48 234,03 633,91 42,13 0,43 

  Устинівський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Луганська 

область 

    873727,2 67320,7 160403 14806,5 -2404,69 1599,11   0,18 

  Біловодський район   160404 8237,6 23359 1811,78 -294,25 195,67   0,13 

    Біловодська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

160404 8237,6 23359 1811,78 -294,25 195,67   0,13 

  Білокуракинський район   114761,7 8192,9 16087 1801,94 -292,65 194,61   0,19 

    Білокуракинська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

89303,5 6874,2 13403 1511,91 -245,55 163,28   0,20 

    Лозно-Олександрівська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

25458,2 1318,7 2684 290,03 -47,1 31,33   0,16 

  Кремінський район   24583,8 1455,3 6787 320,08 -51,98 34,57   0,11 

    Красноріченська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

24583,8 1455,3 6787 320,08 -51,98 34,57   0,11 

  Марківський район   73993,8 4517,1 11068 993,49 -161,35 107,3   0,16 

    Марківська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

73993,8 4517,1 11068 993,49 -161,35 107,3   0,16 

  Міловський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Новоайдарський район   87323,3 19596,7 17031 4310,1 -699,99 465,49   0,51 

    Новоайдарська 

селищна об’єднана 

територіальна 

громада* 

87323,3 19596,7 17031 4310,1 -699,99 465,49   0,51 

  Новопсковський район   27520,8 2484,4 13302 546,42 -88,74 59,02   0,13 

    Новопсковська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

27520,8 2484,4 13302 546,42 -88,74 59,02   0,13 
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  Попаснянський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Сватівський район   36381,1 2219,8 4199 488,22 -79,29 52,73   0,18 

    Коломийчиська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

13957,2 644,1 1019 141,66 -23,01 15,3   0,17 

    Нижньодуванська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

22423,9 1575,7 3180 346,56 -56,28 37,43   0,19 

  Станично-Луганський 

район 

  111573,4 12647,5 31415 2781,69 -451,77 300,43   0,21 

    Великочернігівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

16070,1 439,2 2001 96,6 -15,69 10,43   0,08 

    Красноталівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

17622,2 458,6 1946 100,86 -16,38 10,89   0,08 

    Нижньотеплівська 

сільська об’єднана 

територіальна 

громада* 

21175,5 3679,5 3896 809,27 -131,43 87,4   0,41 

    Широківська селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

32869,2 2366,2 3965 520,42 -84,52 56,21   0,21 

    Щастинська міська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

23836,4 5704 19607 1254,54 -203,75 135,49   0,26 

  Старобільський район   119019 5015 21246 1102,99 -179,14 119,13   0,10 

    Веселівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

23205,4 822 2385 180,79 -29,36 19,52   0,11 

    Калмиківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

16963 892,3 1362 196,25 -31,87 21,2   0,19 

 



 

 

4
7
5
 

Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Підгорівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

13165,8 712,2 3472 156,64 -25,44 16,92   0,11 

    Половинкинська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

11243,9 855,7 3036 188,2 -30,57 20,33   0,15 

    Чмирівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

20251,7 939,7 6569 206,68 -33,57 22,32   0,08 

    Шульгинська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

34189,2 793,1 4422 174,43 -28,33 18,84   0,06 

  Троїцький район   118166,3 2954,4 15909 649,79 -105,53 70,18   0,07 

    Привільська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

22377,9 815,8 1482 179,43 -29,14 19,38   0,14 

    Троїцька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

95788,4 2138,6 14427 470,36 -76,39 50,8   0,06 

Львівська область     492385,5 133339,5 343266 127409,87 -5364,28 13760,27   0,32 

  Бродівський район   10391,8 4165,8 2575 3980,55 -167,59 429,9   0,81 

    Заболотцівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

10391,8 4165,8 2575 3980,55 -167,59 429,9   0,81 

  Буський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Городоцький район   13071,8 2226,1 9598 2127,11 -89,56 229,73   0,20 

    Великолюбінська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

13071,8 2226,1 9598 2127,11 -89,56 229,73   0,20 

  Дрогобицький район   9756,9 2377,7 7436 2271,96 -95,65 245,37   0,28 

    Меденицька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

9756,9 2377,7 7436 2271,96 -95,65 245,37   0,28 

  Жидачівський район   47107,8 8668,1 34167 8282,62 -348,73 894,52   0,22 
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    Гніздичівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

5850,8 1043,4 6332 997 -41,98 107,68   0,17 

    Новострілищанська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

7914,2 1202,5 2633 1149,02 -48,38 124,09   0,26 

    Ходорівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

33342,8 6422,2 25202 6136,6 -258,37 662,75   0,22 

  Жовківський район   7010 1304,2 7051 1246,2 -52,47 134,59   0,19 

    Магерівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

7010 1304,2 7051 1246,2 -52,47 134,59   0,19 

  Золочівський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Кам'янка-Бузький район   43026,3 11291,1 26583 10788,98 -454,24 1165,21   0,33 

    Жовтанецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

12513,7 1774,8 8525 1695,87 -71,4 183,16   0,17 

    Кам’янка-Бузька міська 

об'єднана 

територіальна громада 

30512,6 9516,3 18058 9093,11 -382,84 982,06   0,41 

  Миколаївський район   27226,8 11450,3 17907 10941,1 -460,64 1181,64   0,52 

    Розвадівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

7405,5 1724,7 9815 1648 -69,38 177,98   0,20 

    Тростянецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

19821,3 9725,6 8092 9293,1 -391,26 1003,66   0,77 

  Мостиський район   49569,2 9717,4 40350 9285,27 -390,93 1002,82   0,22 

    Волицька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

2850,6 502,2 2279 479,87 -20,2 51,83   0,20 

    Мостиська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

24310 3535,9 21699 3378,66 -142,25 364,9   0,15 
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    Судововишнянська 

міська об’єднана 

територіальна громада 

7731 1763 10951 1684,6 -70,93 181,94   0,19 

    Шегинівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

14677,6 3916,3 5421 3742,14 -157,55 404,15   0,44 

  Перемишлянський район   27360,7 10929,1 12981 10443,08 -439,68 1127,85   0,58 

    Бібрська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

27360,7 10929,1 12981 10443,08 -439,68 1127,85   0,58 

  Пустомитівський район   46716,3 9867,4 65768 9428,6 -396,97 1018,28   0,18 

    Давидівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

7404,4 1507,3 12409 1440,27 -60,64 155,55   0,16 

    Зимноводнівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

2019,3 149,1 16025 142,47 -6 15,38   0,03 

    Мурованська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

3859,3 178,8 9425 170,85 -7,19 18,45   0,03 

    Підберізцівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

8209,8 1177,9 5617 1125,52 -47,39 121,55   0,17 

    Солонківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

12706 5172 10620 4942 -208,07 533,74   0,45 

    Щирецька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

12517,5 1682,3 11672 1607,49 -67,68 173,61   0,14 

  Радехівський район   51950 12313,9 25568 11766,3 -495,39 1270,76   0,34 

    Лопатинська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

22178,1 7906,6 7735 7554,99 -318,08 815,94   0,60 

    Радехівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

29771,9 4407,3 17833 4211,31 -177,31 454,82   0,19 
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  Самбірський район   81650,3 14960,3 56023 14295,01 -601,87 1543,86   0,22 

    Бабинська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

7316,3 702,9 4115 671,64 -28,28 72,54   0,13 

    Бісковицька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

5146,8 233,1 5538 222,73 -9,38 24,05   0,04 

    Вільшаницька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

7657,2 3371,7 2852 3221,76 -135,64 347,95   0,72 

    Воле-Баранецька 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

7392,8 697,9 5251 666,86 -28,08 72,02   0,11 

    Воютицька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

8698,2 1604,9 7661 1533,53 -64,57 165,62   0,20 

    Дублянська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

7431,9 1176,8 2963 1124,47 -47,34 121,44   0,25 

    Луківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

5617 514,7 3620 491,81 -20,71 53,12   0,11 

    Новокалинівська 

міська об’єднана 

територіальна громада 

11187,7 1859,2 7339 1776,52 -74,8 191,86   0,21 

    Рудківська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

13482,5 2289,5 13439 2187,69 -92,11 236,27   0,17 

    Чукв'янська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

7719,9 2509,6 3245 2398 -100,96 258,98   0,50 

  Сколівський район   26401,7 17751,9 8566 16962,47 -714,16 1831,94   1,18 

    Славська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

26401,7 17751,9 8566 16962,47 -714,16 1831,94   1,18 

  Сокальський район   26736,6 11191,8 13706 10694,1 -450,25 1154,96   0,58 
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    Великомостівська 

міська об’єднана 

територіальна громада 

26736,6 11191,8 13706 10694,1 -450,25 1154,96   0,58 

  Старосамбірський район   17824,8 3251,6 10883 3107 -130,81 335,56   0,23 

    Міженецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

3832,6 945,4 2393 903,36 -38,03 97,56   0,31 

    Нижанковицька 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

2139 69,6 2524 66,5 -2,8 7,18   0,03 

    Новоміська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11853,2 2236,6 5966 2137,14 -89,98 230,81   0,27 

  Стрийський район   6584,5 1872,8 4104 1789,52 -75,34 193,27   0,36 

    Грабовецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

6584,5 1872,8 4104 1789,52 -75,34 193,27   0,36 

  Турківський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Яворівський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

Миколаївська 

область 

    1148706,7 50867,8 308564 6610,8 -5669,2 713,96   0,09 

  Арбузинський район   68555,9 1375 13661 178,69 -153,25 19,3   0,04 

    Арбузинська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

33536 569,2 7988 73,97 -63,44 7,99   0,03 

    Благодатненська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

35019,9 805,8 5673 104,72 -89,81 11,31   0,06 

  Баштанський район   92128,1 3187,4 25212 414,23 -355,24 44,74   0,07 

    Баштанська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

74944,9 3092,6 22594 401,91 -344,67 43,4   0,08 

    Лоцкинська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

17183,2 94,8 2618 12,32 -10,57 1,33   0,01 
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  Березанський район   69724,8 5845,8 15186 759,72 -651,51 82,05   0,18 

    Березанська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

42019,9 2437 8696 316,71 -271,6 34,21   0,13 

    Коблівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

27704,9 3408,8 6490 443,01 -379,91 47,84   0,25 

  Березнегуватський район   75900,5 1633,8 14156 212,33 -182,08 22,93   0,05 

    Березнегуватська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

53400,5 1106 11253 143,74 -123,26 15,52   0,05 

    Висунська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

22500 527,8 2903 68,59 -58,82 7,41   0,07 

  Братський район   21804 354,4 2486 46,06 -39,5 4,97   0,05 

    Новомар'ївська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

21804 354,4 2486 46,06 -39,5 4,97   0,05 

  Веселинівський район   42932,2 1599,3 11911 207,85 -178,24 22,45   0,07 

    Веселинівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

42932,2 1599,3 11911 207,85 -178,24 22,45   0,07 

  Вітовський район   76767,5 3337,9 29345 433,8 -372 46,85   0,07 

    Воскресенська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

19834,3 1187,2 11175 154,29 -132,31 16,66   0,08 

    Галицинівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

28174,4 1799,3 7696 233,84 -200,53 25,25   0,12 

    Шевченківська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

28758,8 351,4 10474 45,67 -39,16 4,93   0,02 

  Вознесенський район   104583,2 6140,2 59454 797,99 -684,32 86,18   0,08 

    Бузька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

15573,4 3373,8 3173 438,46 -376,01 47,35   0,48 
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    Вознесенська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

9036,1 243,2 36167 31,61 -27,1 3,41   0,01 

    Дорошівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

14699,6 498,2 2757 64,75 -55,52 7   0,08 

    Олександрівська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

28244,3 936,1 9355 121,66 -104,33 13,14   0,06 

    Прибужанівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

37029,8 1088,9 8002 141,51 -121,36 15,28   0,06 

  Врадіївський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Доманівський район   86286,2 3100,5 17112 402,94 -345,55 43,52   0,08 

    Доманівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

22979,1 801,1 8236 104,11 -89,28 11,24   0,06 

    Мостівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

33682,6 1442,1 3660 187,42 -160,72 20,24   0,13 

    Прибузька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

29624,5 857,3 5216 111,41 -95,55 12,03   0,07 

  Єланецький район   17669,4 216,2 2016 28,1 -24,1 3,04   0,04 

    Калинівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

17669,4 216,2 2016 28,1 -24,1 3,04   0,04 

  Казанківський район   92041,8 3706,1 15247 481,64 -413,04 52,02   0,10 

    Володимирівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

22250 2525,1 2794 328,16 -281,42 35,44   0,32 

    Казанківська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

69791,8 1181 12453 153,48 -131,62 16,58   0,04 

  Кривоозерський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Миколаївський район   90700,9 3918 20047 509,19 -436,66 54,99   0,09 
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    Веснянська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

5440,6 203,2 3407 26,41 -22,65 2,85   0,05 

    Михайлівська 

(Улянівська) сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

44057,4 98 2851 12,74 -10,92 1,37   0,01 

    Нечаянська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

20359,4 276,9 3599 35,99 -30,86 3,89   0,03 

    Ольшанська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

5597,1 412,6 5920 53,62 -45,98 5,79   0,07 

    Радсадівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

15246,4 2927,3 4270 380,43 -326,25 41,09   0,36 

  Новобузький район   99869,6 2849,7 27712 370,34 -317,6 40   0,05 

    Вільнозапорізька 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

21342,7 384,4 2667 49,96 -42,84 5,39   0,05 

    Новобузька міська 

об’єднана 

територіальна громада 

42116,2 1270,5 18341 165,11 -141,6 17,83   0,05 

    Новополтавська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

14775,4 282,5 3078 36,71 -31,48 3,97   0,04 

    Софіївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

21635,3 912,3 3626 118,56 -101,68 12,8   0,10 

  Новоодеський район   15518,9 197,8 1837 25,71 -22,04 2,78   0,04 

    Сухоєланецька 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

15518,9 197,8 1837 25,71 -22,04 2,78   0,04 

  Очаківський район   50546 8641,5 11517 1123,05 -963,1 121,29   0,36 

    Куцурубська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

30646,3 7037,3 7892 914,57 -784,31 98,77   0,45 
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    Чорноморська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

19899,7 1604,2 3625 208,48 -178,79 22,52   0,19 

  Первомайський район   36185,9 2223,3 8863 288,94 -247,79 31,21   0,12 

    Кам’яномостівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

11877,1 1379,1 3854 179,23 -153,7 19,36   0,20 

    Мигіївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

24308,8 844,2 5009 109,71 -94,09 11,85   0,08 

  Снігурівський район   107491,8 2540,9 32802 330,22 -283,18 35,66   0,04 

    Горохівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

22326,1 987,9 5561 128,39 -110,1 13,87   0,09 

    Снігурівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

63645 1495,9 23679 194,41 -166,72 20,99   0,04 

    Широківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

21520,7 57,1 3562 7,42 -6,36 0,8   0,01 

Одеська область     975047,9 85292,5 347664 20151,2 -6137,66 2176,34   0,15 

  Ананьївський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Арцизький район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Балтський район   85752,9 16531,9 32598 3905,83 -1189,64 421,83   0,31 

    Балтська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

85752,9 16531,9 32598 3905,83 -1189,64 421,83   0,31 

  Березівський район   53052,7 2273,9 17749 537,23 -163,64 58,03   0,07 

    Березівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

11170,4 858,5 11253 202,83 -61,78 21,91   0,08 

    Новокальчевська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

19861,8 1110 2268 262,25 -79,88 28,33   0,17 
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    Розквітівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

22020,5 305,4 4228 72,15 -21,98 7,79   0,03 

  Білгород-Дністровський 

район 

  87636,9 8486,1 43384 2004,93 -610,66 216,53   0,14 

    Маразліївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

25983,9 1494,9 5972 353,19 -107,57 38,14   0,12 

    Мологівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

20016,6 1870,2 13356 441,85 -134,58 47,72   0,11 

    Старокозацька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

19764,1 1659,4 9655 392,05 -119,41 42,34   0,12 

    Шабівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

21872,3 3461,6 14401 817,84 -249,1 88,33   0,20 

  Біляївський район   52366,8 3623,6 32048 856,12 -260,76 92,47   0,09 

    Біляївська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

20087,4 453 13961 107,03 -32,6 11,56   0,03 

    Маяківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

10501,5 928,8 9563 219,44 -66,84 23,7   0,09 

    Яськівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

21777,9 2241,8 8524 529,65 -161,32 57,2   0,16 

  Болградський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Великомихайлівський 

район 

  103025,2 6402 22676 1512,54 -460,69 163,36   0,13 

    Великомихайлівська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

48495,5 4025,9 12577 951,16 -289,7 102,73   0,16 

    Великоплосківська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

24938,9 861 5060 203,42 -61,96 21,97   0,08 
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    Цебриківська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

29590,8 1515,1 5039 357,96 -109,03 38,66   0,12 

  Захарівський район   17504 813,9 5245 192,29 -58,57 20,77   0,08 

    Затишанська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

17504 813,9 5245 192,29 -58,57 20,77   0,08 

  Іванівський район   120213,6 6290 26653 1486,07 -452,62 160,5   0,11 

    Великобуялицька 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

16829,1 572,1 6200 135,16 -41,17 14,6   0,06 

    Знам’янська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

40888,9 2796,6 8704 660,72 -201,24 71,36   0,15 

    Іванівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

* 

31063,9 1268,1 6832 299,6 -91,25 32,36   0,09 

    Коноплянська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

31431,7 1653,2 4917 390,59 -118,96 42,19   0,13 

  Ізмаїльський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Кілійський район   89378,5 13314,5 38032 3145,68 -958,11 339,73   0,23 

    Вилківська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

48487,7 4719,6 11608 1115,05 -339,62 120,43   0,20 

    Кілійська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

40890,8 8594,9 26424 2030,63 -618,49 219,31   0,26 

  Кодимський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Лиманський район   50566,2 1102,7 18441 260,52 -79,35 28,14   0,04 

    Визирська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

25796,5 478,9 7508 113,14 -34,46 12,22   0,03 
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    Красносільська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

24769,7 623,8 10933 147,38 -44,89 15,92   0,04 

  Любашівський район   45419,3 3235,8 18960 764,49 -232,85 82,57   0,11 

    Зеленогірська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

26254,5 2749,8 7661 649,67 -197,88 70,16   0,19 

    Любашівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

19164,8 486 11299 114,82 -34,97 12,4   0,03 

  Миколаївський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Овідіопольський район   23932 1393,4 33017 329,2 -100,27 35,55   0,05 

    Авангардівська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

4123,2 151,8 10539 35,86 -10,92 3,87   0,02 

    Дальницька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

15701,9 611,3 9206 144,43 -43,99 15,6   0,05 

    Таїровська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

4106,9 630,3 13272 148,91 -45,36 16,08   0,09 

  Окнянський район   78390,7 5537,5 15960 1308,29 -398,48 141,29   0,16 

    Окнянська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

78390,7 5537,5 15960 1308,29 -398,48 141,29   0,16 

  Подільський район   102524,1 12025,7 26185 2841,19 -865,37 306,85   0,23 

    Куяльницька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

102524,1 12025,7 26185 2841,19 -865,37 306,85   0,23 

  Ренійський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Роздільнянський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Савранський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Саратський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Тарутинський район   0 0 0 0 0 0   0,00 
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  Татарбунарський район   24778,2 2210,3 5501 522,2 -159,05 56,4   0,19 

    Лиманська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

14448,7 1202,8 2929 284,17 -86,55 30,69   0,18 

    Тузлівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

10329,5 1007,5 2572 238,03 -72,5 25,71   0,20 

  Ширяївський район   40506,8 2051,2 11215 484,62 -147,6 52,34   0,10 

    Ширяївська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

40506,8 2051,2 11215 484,62 -147,6 52,34   0,10 

Полтавська 

область 

    934856,9 135738 390293 118632,28 4157,63 12812,28 748,37 0,22 

  Великобагачанський 

район 

  73269,6 13003,1 20250 11364,45 398,29 1227,35 71,69 0,34 

    Білоцерківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

18615,2 3622,2 3676 3165,73 110,95 341,9 19,97 0,44 

    Великобагачанська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

34891,9 8043,3 10364 7029,68 246,37 759,2 44,35 0,42 

    Гоголівська селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

8744,3 1002,4 4270 876,08 30,7 94,61 5,53 0,16 

    Рокитянська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11018,2 335,2 1940 292,96 10,27 31,64 1,85 0,07 

  Гадяцький район   66646,5 8391,8 35775 7334,26 257,05 792,1 46,27 0,17 

    Гадяцька міська 

об’єднана 

територіальна громада 

6689,7 360,1 24622 314,72 11,03 33,99 1,99 0,03 

    Краснолуцька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

22023 3490 3814 3050,19 106,9 329,42 19,24 0,38 
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    Петрівсько-Роменська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

21082,3 3003,8 4455 2625,26 92,01 283,53 16,56 0,31 

    Сергіївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

16851,5 1537,9 2884 1344,09 47,11 145,16 8,48 0,22 

  Глобинський район   40449,7 1855,4 14726 1621,58 56,83 175,13 10,23 0,08 

    Глобинська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

40449,7 1855,4 14726 1621,58 56,83 175,13 10,23 0,08 

  Гребінківський район   7738,3 432,7 12511 378,17 13,25 40,84 2,39 0,04 

    Гребінківська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

7738,3 432,7 12511 378,17 13,25 40,84 2,39 0,04 

  Диканський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Зіньківський район   13840,4 4883,5 6269 4268,08 149,58 460,95 26,92 0,52 

    Опішнянська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

13840,4 4883,5 6269 4268,08 149,58 460,95 26,92 0,52 

  Карлівський район   9620,8 214,7 3839 187,64 6,58 20,27 1,18 0,04 

    Ланнівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

9620,8 214,7 3839 187,64 6,58 20,27 1,18 0,04 

  Кобеляцький район   14261,8 609,6 3717 532,78 18,67 57,54 3,36 0,08 

    Бутенківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

14261,8 609,6 3717 532,78 18,67 57,54 3,36 0,08 

  Козельщинський район   78718,2 13599,9 17964 11886,04 416,56 1283,69 74,98 0,36 

    Дмитрівська сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

23304,5 5702,9 3837 4984,22 174,68 538,3 31,44 0,60 

    Козельщинська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

49546,5 7233,5 10597 6321,93 221,56 682,77 39,88 0,32 
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    Новогалещинська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

5867,2 663,5 3530 579,89 20,32 62,63 3,66 0,15 

  Котелевський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Кременчуцький район   68036,3 9268,9 76764 8100,84 283,89 874,88 51,1 0,13 

    Горішньоплавнівська 

міська об’єднана 

територіальна громада 

6644,4 1475,9 55161 1289,91 45,21 139,31 8,14 0,08 

    Недогарківська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

14454,1 337,4 3551 294,88 10,33 31,85 1,86 0,05 

    Новознам'янська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

8136 909,4 4505 794,8 27,85 85,84 5,01 0,15 

    Омельницька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

22610,7 4165,3 5063 3640,39 127,58 393,16 22,96 0,39 

    Піщанська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

7310,1 1653,1 6510 1444,78 50,63 156,04 9,11 0,24 

    Пришибська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

8881 727,8 1974 636,08 22,29 68,69 4,01 0,17 

  Лохвицький район   19195,7 5119,1 15587 4473,99 156,8 483,19 28,22 0,30 

    Лохвицька міська 

об’єднана 

територіальна громада 

7622 2579,2 12578 2254,17 79 243,45 14,22 0,26 

    Сенчанська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11573,7 2539,9 3009 2219,82 77,8 239,74 14 0,43 

  Лубенський район   59753,1 10381,3 16573 9073,05 317,98 979,89 57,24 0,33 

    Засульська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

59753,1 10381,3 16573 9073,05 317,98 979,89 57,24 0,33 

  Машівський район   56945,9 2777,1 13647 2427,13 85,06 262,13 15,31 0,10 
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    Машівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

13543,6 1147,3 7565 1002,72 35,14 108,29 6,33 0,11 

    Михайлівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

43402,3 1629,8 6082 1424,41 49,92 153,83 8,99 0,10 

  Миргородський район   10969,5 1534,5 3678 1341,12 47 144,84 8,46 0,24 

    Великосорочинська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

10969,5 1534,5 3678 1341,12 47 144,84 8,46 0,24 

  Новосанжарський район   90202,8 12987 26558 11350,38 397,79 1225,85 71,6 0,27 

    Драбинівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

25973 904,1 4328 790,17 27,69 85,34 4,98 0,09 

    Малоперещепинська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

21124 5238,6 4107 4578,43 160,46 494,47 28,88 0,56 

    Нехворощанська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

28632,7 3434,9 5240 3002,03 105,21 324,22 18,94 0,28 

    Новосанжарська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

3197,5 780,2 8984 681,88 23,9 73,64 4,3 0,15 

    Руденківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11275,6 2629,2 3899 2297,87 80,53 248,17 14,5 0,40 

  Оржицький район   8764,8 663,9 3068 580,24 20,34 62,66 3,66 0,13 

    Новооржицька* 8764,8 663,9 3068 580,24 20,34 62,66 3,66 0,13 

  Пирятинський район   9929,8 1259,9 16869 1101,13 38,59 118,92 6,95 0,10 

    Пирятинська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

9929,8 1259,9 16869 1101,13 38,59 118,92 6,95 0,10 

  Полтавський район   82593,9 20841,8 40425 18215,31 638,38 1967,26 114,91 0,36 

    Заворсклянська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

10947,6 4712,5 3302 4118,63 144,34 444,81 25,98 0,78 
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    Коломацька сільська 

об'єднана 

територіальна громада 

8917,2 851,9 2261 744,54 26,09 80,41 4,7 0,19 

    Мачухівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

24771,6 2393,9 7930 2092,22 73,33 225,96 13,2 0,17 

    Новоселівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

19201,9 6127,3 5247 5355,14 187,68 578,36 33,78 0,61 

    Терешківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

8814,3 2347 8674 2051,23 71,89 221,53 12,94 0,27 

    Щербанівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

9941,3 4409,2 13011 3853,55 135,05 416,18 24,31 0,39 

  Решетилівський район   17516 1407,6 11154 1230,21 43,11 132,86 7,76 0,10 

    Решетилівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

17516 1407,6 11154 1230,21 43,11 132,86 7,76 0,10 

  Семенівський район   40318,8 3936,5 13511 3440,42 120,58 371,57 21,7 0,17 

    Оболонська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

13236,4 1949,7 2577 1704 59,72 184,03 10,75 0,33 

    Семенівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

27082,4 1986,8 10934 1736,42 60,86 187,54 10,95 0,12 

  Хорольський район   38558,7 3579,1 7973 3128,06 109,62 337,83 19,73 0,20 

    Клепачівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

12746,7 1416,7 2725 1238,17 43,39 133,72 7,81 0,24 

    Новоаврамівська 

сільська об'єднана 

територіальна громада 

13722,9 703,7 2691 615,02 21,55 66,42 3,88 0,12 

    Покровськобагачанська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

12089,1 1458,7 2557 1274,87 44,68 137,69 8,04 0,26 
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  Чорнухинський район   51174 9540,7 9360 8338,38 292,23 900,55 52,6 0,44 

    Чорнухинська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

51174 9540,7 9360 8338,38 292,23 900,55 52,6 0,44 

  Чутівський район   13582,1 236,3 5254 206,52 7,24 22,3 1,3 0,03 

    Скороходівська 

селищна об'єднана 

територіальна громада 

13582,1 236,3 5254 206,52 7,24 22,3 1,3 0,03 

  Шишацький район   62770,2 9213,6 14821 8052,5 282,21 869,67 50,8 0,30 

    Шишацька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

62770,2 9213,6 14821 8052,5 282,21 869,67 50,8 0,30 

Рівненська 

область 

    728415 282754,9 326917 391397,81 40662,99 42270,98 7319,34 0,58 

  Березнівський район   20020,4 10528,4 5635 14573,73 1514,09 1573,96 272,54 0,99 

    Малинська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

20020,4 10528,4 5635 14573,73 1514,09 1573,96 272,54 0,99 

  Володимирецький район   49629,3 19917,9 60947 27570,95 2864,4 2977,67 515,59 0,36 

    Антонівська сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

11385,4 5895 5669 8160,04 847,76 881,29 152,6 0,73 

    Вараська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

3340,5 713,7 43503 987,92 102,64 106,7 18,48 0,06 

    Каноницька сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

16942 5923,9 6158 8200,04 851,92 885,61 153,35 0,58 

    Полицька сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

17961,4 7385,3 5617 10222,95 1062,08 1104,08 191,17 0,74 

  Гощанський район   14427,8 1117,5 7557 1546,88 160,71 167,06 28,93 0,11 
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    Бабинська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

5522 295,8 3287 409,46 42,54 44,22 7,66 0,07 

    Бугринська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

8905,8 821,7 4270 1137,42 118,17 122,84 21,27 0,13 

  Демидівський район   38174,4 4250,2 14584 5883,25 611,22 635,39 110,02 0,18 

    Боремельська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

10388,5 593,5 3284 821,54 85,35 88,73 15,36 0,10 

    Демидівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

27785,9 3656,7 11300 5061,71 525,87 546,67 94,66 0,21 

  Дубенський район   73289 19214,1 28999 26596,73 2763,17 2872,45 497,37 0,42 

    Мирогощанська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

11518,2 2121,3 6985 2936,37 305,06 317,13 54,91 0,24 

    Повчанська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

5758,1 362,1 1916 501,23 52,07 54,13 9,37 0,11 

    Привільненська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

12357,4 609,2 4778 843,27 87,61 91,07 15,77 0,08 

    Семидубська сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

16579,3 6706,9 4171 9283,89 964,52 1002,66 173,61 0,81 

    Смизька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

19342,6 8778 7732 12150,77 1262,36 1312,28 227,22 0,72 

    Тараканівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

7733,4 636,6 3417 881,2 91,55 95,17 16,48 0,12 

  Дубровицький район   65528,1 38511,9 10823 53309,33 5538,4 5757,41 996,91 1,45 

    Висоцька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

22572,7 14001,8 4504 19381,71 2013,6 2093,23 362,45 1,39 
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    Миляцька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

42955,4 24510,1 6319 33927,62 3524,8 3664,18 634,46 1,49 

  Зарічненський район   26817,2 10876,3 5120 15055,3 1564,12 1625,97 281,54 0,93 

    Локницька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

26817,2 10876,3 5120 15055,3 1564,12 1625,97 281,54 0,93 

  Здолбунівський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Корецький район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Костопільський район   75958,3 43657 14889 60431,33 6278,31 6526,59 1130,1 1,30 

    Деражненська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

22683,6 10891,4 6376 15076,2 1566,29 1628,23 281,93 0,91 

    Малолюбашанська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

41659,8 26704,8 5768 36965,59 3840,42 3992,29 691,28 1,72 

    Пісківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11614,9 6060,8 2745 8389,54 871,6 906,07 156,89 1,07 

  Млинівський район   87504,9 10803,4 34769 14954,39 1553,64 1615,07 279,66 0,20 

    Бокіймівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

20098,7 2782,5 5578 3851,62 400,15 415,97 72,03 0,26 

    Млинівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

36101,5 4329,3 18599 5992,75 622,6 647,22 112,07 0,17 

    Острожецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

13993,8 1467,6 5948 2031,5 211,06 219,4 37,99 0,16 

    Підлозцівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

6494,9 441,7 1879 611,41 63,52 66,03 11,43 0,13 

    Ярославицька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

10816 1782,3 2765 2467,11 256,31 266,45 46,14 0,33 

  Острозький район   3107 107,1 16506 148,25 15,4 16,01 2,77 0,01 
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    Острозька міська 

об’єднана 

територіальна громада 

3107 107,1 16506 148,25 15,4 16,01 2,77 0,01 

  Радивилівський район   58975,2 10149,5 32145 14049,25 1459,6 1517,32 262,73 0,23 

    Бугаївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

8625,7 3471,4 2969 4805,22 499,22 518,96 89,86 0,69 

    Козинська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

18083,2 1220,9 7498 1690,01 175,58 182,52 31,6 0,10 

    Крупецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

17978 4269,2 5725 5909,55 613,95 638,23 110,51 0,42 

    Радивилівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

14288,3 1188 15953 1644,47 170,85 177,6 30,75 0,08 

  Рівненський район   63521,2 18494,5 46367 25600,64 2659,7 2764,87 478,75 0,34 

    Великоомелянська 

сільська об’єднана 

територіальна 

громада* 

10011,5 531,6 3681 735,86 76,45 79,47 13,76 0,09 

    Дядьковицька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

15730,5 1806,8 5718 2501,03 259,84 270,11 46,77 0,19 

    Клеванська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

6295,7 4868,5 11646 6739,12 700,14 727,82 126,03 0,57 

    Корнинська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

6536,4 571,1 7332 790,53 82,13 85,38 14,78 0,08 

    Олександрійська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

17019,8 10088,9 7583 13965,36 1450,88 1508,26 261,16 0,89 

    Шпанівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

7927,3 627,6 10407 868,74 90,26 93,82 16,25 0,07 

  Рокитнівський район   27487,3 16551,4 6796 22910,94 2380,26 2474,38 428,45 1,21 
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    Старосільська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

27487,3 16551,4 6796 22910,94 2380,26 2474,38 428,45 1,21 

  Сарненський район   123974,9 78575,7 41780 108766,84 11299,97 11746,82 2033,99 1,09 

    Вирівська сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

38879,3 28520,9 12835 39479,49 4101,59 4263,79 738,29 1,28 

    Клесівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

34384,9 21561,3 10536 29845,8 3100,73 3223,34 558,13 1,13 

    Немовицька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

28328,4 15745,5 11232 21795,39 2264,36 2353,9 407,58 0,88 

    Степанська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

22382,3 12748 7177 17646,16 1833,29 1905,79 329,99 1,01 

Сумська область     994966,9 216016,6 711093 299036,09 8253,99 32295,89 1485,72 0,26 

  Білопільський район   101157,2 8430,5 34581 11670,5 322,13 1260,41 57,98 0,14 

    Білопільська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

31769,7 4712,1 20023 6523,05 180,05 704,49 32,41 0,19 

    Миколаївська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

45554,2 2119,8 10213 2934,48 81 316,93 14,58 0,10 

    Річківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

23833,3 1598,6 4345 2212,97 61,08 239 10,99 0,16 

  Буринський район   35800,3 2701,1 14286 3739,19 103,21 403,83 18,58 0,12 

    Буринська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

35800,3 2701,1 14286 3739,19 103,21 403,83 18,58 0,12 

  Великописарівський 

район 

  25646,9 2327,3 6711 3221,73 88,93 347,95 16,01 0,18 
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    Кириківська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

25646,9 2327,3 6711 3221,73 88,93 347,95 16,01 0,18 

  Глухівський район   72512 20106,8 9397 27834,25 768,28 3006,1 138,29 0,77 

    Березівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

47468,6 14878,9 5281 20597,16 568,52 2224,49 102,33 0,94 

    Шалигинська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

25043,4 5227,9 4116 7237,09 199,76 781,61 35,96 0,51 

  Конотопський район   63833 11544,2 100532 15980,87 441,11 1725,93 79,4 0,14 

    Бочечківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

28454,7 10627,3 3842 14711,58 406,07 1588,85 73,09 1,02 

    Дубов’язівська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

25522,7 426,8 6387 590,83 16,31 63,81 2,94 0,03 

    Конотопська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

9855,6 490,1 90303 678,46 18,73 73,27 3,37 0,02 

  Краснопільський район   84159 32204,6 20868 44581,47 1230,54 4814,8 221,5 0,77 

    Краснопільська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

54349,6 21624,4 16343 29935,09 826,27 3232,99 148,73 0,73 

    Миропільська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

29809,4 10580,2 4525 14646,38 404,27 1581,81 72,77 0,91 

  Кролевецький район   17404,4 7571,9 24457 10481,93 289,32 1132,05 52,08 0,37 

    Кролевецька міська 

об’єднана 

територіальна громада 

17404,4 7571,9 24457 10481,93 289,32 1132,05 52,08 0,37 

  Лебединський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Липоводолинський 

район 

  77984,7 6067,2 16483 8398,94 231,83 907,09 41,73 0,17 
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    Липоводолинська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

59745,4 4048,3 13155 5604,14 154,69 605,25 27,84 0,14 

    Синівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

18239,3 2018,9 3328 2794,8 77,14 301,84 13,89 0,26 

  Недригайлівський район   75125,9 10667,5 17594 14767,24 407,6 1594,86 73,37 0,29 

    Вільшанська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

25851,7 2883,8 4946 3992,1 110,19 431,15 19,83 0,26 

    Коровинська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

19950 3986,2 3973 5518,18 152,31 595,96 27,42 0,45 

    Недригайлівська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

29324,2 3797,5 8675 5256,96 145,1 567,75 26,12 0,24 

  Охтирський район   108965,7 27459,3 22933 38012,45 1049,21 4105,34 188,86 0,55 

    Грунська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

25941,8 6439,8 5698 8914,74 246,06 962,79 44,29 0,53 

    Комишанська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

14779,9 2744,4 3231 3799,13 104,86 410,3 18,87 0,40 

    Чернеччинська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

55578,2 16245,4 10353 22488,83 620,74 2428,79 111,73 0,68 

    Чупахівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

12665,8 2029,7 3651 2809,75 77,55 303,46 13,96 0,30 

  Путивльський район   90757,5 23450,1 24885 32462,44 896,03 3505,94 161,29 0,49 

    Новослобідська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

35944,2 10365,3 3701 14348,89 396,06 1549,68 71,29 0,90 

    Путивльська міська 

об'єднана 

територіальна 

громада* 

54813,3 13084,8 21184 18113,55 499,97 1956,26 89,99 0,38 
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  Роменський район   21646,1 3354,4 4051 4643,56 128,17 501,5 23,07 0,36 

    Андріяшівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

21646,1 3354,4 4051 4643,56 128,17 501,5 23,07 0,36 

  Середино-Будський 

район 

  45856 19339,9 4684 26772,61 738,98 2891,44 133,02 1,32 

    Зноб-Новгородська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

45856 19339,9 4684 26772,61 738,98 2891,44 133,02 1,32 

  Сумський район   105076,4 17342,4 300750 24007,43 662,65 2592,8 119,28 0,10 

    Бездрицька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

9399,4 4525,3 3578 6264,46 172,91 676,56 31,12 0,78 

    Верхньосироватська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

17792,6 5904,8 6344 8174,13 225,62 882,8 40,61 0,56 

    Миколаївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

18064,8 955,6 5600 1322,86 36,51 142,87 6,57 0,10 

    Нижньосироватська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

16103 2376 6039 3289,14 90,79 355,23 16,34 0,24 

    Степанівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

12517 237,9 7357 329,33 9,09 35,57 1,64 0,02 

    Сумська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

13917 2440,9 266306 3378,99 93,27 364,93 16,79 0,04 

    Хотінська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

17282,6 901,9 5526 1248,52 34,46 134,84 6,2 0,09 

  Тростянецький район   47179 15392,4 27104 21308,01 588,14 2301,26 105,87 0,43 

    Боромлянська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

32345,8 7845,7 5326 10860,96 299,78 1172,98 53,96 0,60 
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    Тростянецька міська 

об’єднана 

територіальна громада 

14833,2 7546,7 21778 10447,05 288,36 1128,28 51,9 0,42 

  Шосткинський район   8980,4 3653 76094 5056,92 139,58 546,15 25,12 0,14 

    Шосткинська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

8980,4 3653 76094 5056,92 139,58 546,15 25,12 0,14 

  Ямпільський район   12882,4 4404 5683 6096,55 168,28 658,43 30,29 0,51 

    Дружбівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

12882,4 4404 5683 6096,55 168,28 658,43 30,29 0,51 

Тернопільська 

область 

    679474,6 103129,9 636625 119672,99 23171,21 12924,68 4170,82 0,16 

  Бережанський район   40473,2 15259,1 29967 17706,81 3428,41 1912,34 617,11 0,44 

    Бережанська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

6828,6 2774,4 19784 3219,44 623,35 347,7 112,2 0,24 

    Нараївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

22196,9 8706,7 7055 10103,34 1956,22 1091,16 352,12 0,70 

    Саранчуківська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

11447,7 3778 3128 4384,03 848,84 473,48 152,79 0,63 

  Борщівський район   67612,4 11407 49601 13236,79 2562,92 1429,58 461,33 0,20 

    Більче-Золотецька 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

8804,6 879,7 3769 1020,81 197,65 110,25 35,58 0,15 

    Борщівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

14410,7 3438,7 17772 3990,3 772,61 430,95 139,07 0,21 

    Мельнице-Подільська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

22365,2 2620,7 15905 3041,09 588,82 328,44 105,99 0,14 
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    Озерянська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

5962,4 1293,9 2638 1501,45 290,71 162,16 52,33 0,33 

    Скала-Подільська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

16069,5 3174 9517 3683,14 713,13 397,78 128,36 0,26 

  Бучацький район   18244,6 3731,7 16152 4330,3 838,44 467,67 150,92 0,22 

    Золотопотіцька 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

12385,8 3656,2 10770 4242,69 821,48 458,21 147,87 0,32 

    Трибухівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

5858,8 75,5 5382 87,61 16,96 9,46 3,05 0,01 

  Гусятинський район   72013,7 11375,6 49979 13200,36 2555,87 1425,63 460,06 0,19 

    Васильковецька 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

12360,8 1117,2 6100 1296,41 251,01 140,01 45,18 0,13 

    Вікнянська сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

13875,6 4198 3740 4871,4 943,21 526,11 169,78 0,58 

    Гримайлівська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

5583,2 161,6 2763 187,52 36,31 20,25 6,54 0,04 

    Гусятинська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

4147,8 497,9 8285 577,77 111,87 62,4 20,14 0,08 

    Копичинецька міська 

об’єднана 

територіальна громада 

14984,4 4594,2 12636 5331,16 1032,22 575,77 185,8 0,33 

    Коцюбинська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

4387,3 493 2368 572,08 110,77 61,78 19,94 0,15 

    Хоростківська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

16674,6 313,7 14087 364,02 70,48 39,31 12,69 0,02 

  Заліщицький район   12872,3 1678,9 8511 1948,21 377,21 210,4 67,9 0,16 



 

 

5
0
2
 

Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Дорогичівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

5743,2 1496 2626 1735,97 336,12 187,48 60,5 0,39 

    Товстенська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

7129,1 182,9 5885 212,24 41,09 22,92 7,4 0,03 

  Збаразький район   19114,9 2187,1 13076 2537,94 491,41 274,1 88,45 0,14 

    Вишнівецька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

7624,6 1160,7 8137 1346,89 260,79 145,46 46,94 0,15 

    Колодненська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

7758,3 733,6 2755 851,28 164,83 91,94 29,67 0,16 

    Чернихівецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

3732 292,8 2184 339,77 65,79 36,7 11,84 0,10 

  Зборівський район   69497,2 6466,4 32162 7503,68 1452,87 810,4 261,52 0,14 

    Залозецька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

12778,1 2051,4 6489 2380,47 460,91 257,09 82,96 0,23 

    Зборівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

36024,2 3731 15953 4329,49 838,28 467,59 150,89 0,16 

    Млиновецька сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

7960,1 357,9 3435 415,31 80,41 44,86 14,47 0,07 

    Озернянська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

12734,8 326,1 6285 378,41 73,27 40,87 13,19 0,04 

  Козівський район   19977,2 836 8576 970,11 187,83 104,77 33,81 0,06 

    Козлівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

10552,3 247,6 4562 287,32 55,63 31,03 10,01 0,04 

    Купчинецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

9424,9 588,4 4014 682,79 132,2 73,74 23,8 0,10 
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  Кременецький район   11866,2 1655,3 11698 1920,83 371,91 207,45 66,94 0,14 

    Лопушненська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

6653,6 760,9 2303 882,96 170,96 95,36 30,77 0,19 

    Почаївська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

5212,6 894,4 9395 1037,87 200,95 112,09 36,17 0,13 

  Лановецький район   22316 2468,6 16983 2864,59 554,64 309,38 99,84 0,13 

    Борсуківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

8665,8 994,8 4463 1154,38 223,51 124,67 40,23 0,16 

    Лановецька міська 

об’єднана 

територіальна громада 

13650,2 1473,8 12520 1710,21 331,13 184,7 59,6 0,11 

  Монастириський район   19939,2 6852,3 14410 7951,48 1539,58 858,76 277,12 0,40 

    Коропецька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

7005,3 2340,7 4627 2716,17 525,91 293,35 94,66 0,41 

    Монастириська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

12933,9 4511,6 9783 5235,31 1013,67 565,42 182,46 0,40 

  Підволочиський район   82039,9 4747,8 40915 5509,41 1066,73 595,01 192,01 0,08 

    Новосільська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

9767,9 688,9 3608 799,41 154,78 86,33 27,86 0,12 

    Підволочиська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

35044,8 1735,4 19395 2013,78 389,91 217,49 70,18 0,07 

    Скалатська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

23226,8 1639,9 13966 1902,96 368,45 205,52 66,32 0,09 

    Скориківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

14000,4 683,6 3946 793,26 153,59 85,67 27,65 0,09 

  Підгаєцький район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Теребовлянський район   88668,7 6764,8 50202 7849,94 1519,92 847,79 273,59 0,10 
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    Золотниківська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

27579,7 1374,5 7976 1594,98 308,82 172,26 55,59 0,09 

    Іванівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11111,6 134,8 4343 156,42 30,29 16,9 5,45 0,02 

    Микулинецька 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

9619,9 279,9 7884 324,8 62,89 35,08 11,32 0,03 

    Теребовлянська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

40357,5 4975,6 29999 5773,74 1117,92 623,56 201,23 0,14 

  Тернопільський район   56223,2 4827,6 256948 5601,99 1084,66 605,02 195,24 0,04 

    Байковецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11260,4 1048,5 8956 1216,69 235,58 131,4 42,4 0,10 

    Білецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

10442,2 556,4 9921 645,65 125,01 69,73 22,5 0,05 

    Великогаївська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

13867,5 1222,5 11100 1418,6 274,67 153,21 49,44 0,10 

    Настасівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

5624,3 44,2 2607 51,29 9,93 5,54 1,79 0,01 

    Тернопільська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

15028,8 1956 224364 2269,76 439,47 245,14 79,1 0,03 

  Чортківський район   19852,8 2544,9 12613 2953,12 571,78 318,94 102,92 0,16 

    Білобожницька 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

7313,1 452,3 3740 524,85 101,62 56,68 18,29 0,09 

    Заводська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

2174,6 375,3 4370 435,5 84,32 47,03 15,18 0,12 
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    Колиндянська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

10365,1 1717,3 4503 1992,77 385,84 215,22 69,45 0,25 

  Шумський район   58763,1 20326,8 24832 23587,43 4567,03 2547,44 822,07 0,53 

    Великодедеркальська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

8485,9 1021,8 3791 1185,71 229,58 128,06 41,32 0,18 

    Шумська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

50277,2 19305 21041 22401,72 4337,45 2419,39 780,74 0,59 

Харківська 

область 

    650649,3 92234,2 341218 54103,66 -5363,43 5843,21   0,20 

  Балаклійський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Барвінківський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Близнюківський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Богодухівський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Борівський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Валківський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Великобурлуцький 

район 

  22391,4 1473,7 7119 864,46 -85,7 93,36   0,12 

    Великобурлуцька 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

22391,4 1473,7 7119 864,46 -85,7 93,36   0,12 

  Вовчанський район   47397,2 11333,1 7894 6647,88 -659,02 717,97   0,59 

    Старосалтівська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

47397,2 11333,1 7894 6647,88 -659,02 717,97   0,59 

  Дворічанський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Дергачівський район   10353 4077,1 13572 2391,59 -237,08 258,29   0,34 

    Малоданилівська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

10353 4077,1 13572 2391,59 -237,08 258,29   0,34 
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  Зачепилівський район   52575,6 5581 10835 3273,76 -324,54 353,57   0,23 

    Зачепилівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

52575,6 5581 10835 3273,76 -324,54 353,57   0,23 

  Зміївський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Золочівський район   92060,5 10444,8 25113 6126,82 -607,37 661,7   0,22 

    Золочівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

92060,5 10444,8 25113 6126,82 -607,37 661,7   0,22 

  Ізюмський район   47343,3 19447,2 54308 11407,53 -1130,85 1232,02   0,38 

    Ізюмська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

10296,3 1343,6 48479 788,14 -78,13 85,12   0,06 

    Оскільська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

37047 18103,6 5829 10619,39 -1052,72 1146,89   1,23 

  Кегичівський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Коломацький район   32930,7 5404,5 6906 3170,23 -314,27 342,38   0,36 

    Коломацька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

32930,7 5404,5 6906 3170,23 -314,27 342,38   0,36 

  Красноградський район   18346 1849,1 6350 1084,66 -107,53 117,14   0,17 

    Наталинська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

18346 1849,1 6350 1084,66 -107,53 117,14   0,17 

  Краснокутський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Куп'янський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Лозівський район   111038,3 3492,9 79087 2048,9 -203,11 221,28   0,04 

    Лозівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

111038,3 3492,9 79087 2048,9 -203,11 221,28   0,04 

  Нововодолазький район   71785,5 10651 22376 6247,77 -619,36 674,76   0,27 
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    Нововодолазька 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

34864,9 7175,2 16531 4208,9 -417,24 454,56   0,30 

    Старовірівська сільська 

об'єднана 

територіальна громада 

36920,6 3475,8 5845 2038,87 -202,12 220,2   0,24 

  Первомайський район   53356,4 6787,5 6301 3981,48 -394,69 430   0,37 

    Олексіївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

53356,4 6787,5 6301 3981,48 -394,69 430   0,37 

  Печенізький район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Сахновщинський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Харківський район   40499,5 7730,6 80676 4534,69 -449,54 489,75   0,14 

    Мереф’янська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

10054,6 4487,5 25252 2632,32 -260,95 284,29   0,28 

    Пісочинська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

8340,9 1389,3 32589 814,95 -80,79 88,01   0,08 

    Роганська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

8767,9 323,5 13860 189,76 -18,81 20,5   0,03 

    Циркунівська сільська 

об'єднана 

територіальна громада 

13336,1 1530,3 8975 897,66 -88,99 96,95   0,14 

  Чугуївський район   50571,9 3961,7 20681 2323,89 -230,37 250,98   0,12 

    Малинівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

11422 1544,3 8339 905,87 -89,8 97,84   0,16 

    Чкаловська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

39149,9 2417,4 12342 1418,02 -140,57 153,14   0,11 

  Шевченківський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

Херсонська 

область 

    933175,5 92062,3 281715 11333,8 -15059,54 1224,05   0,18 
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  Бериславський район   79033 3121,6 11017 384,31 -510,63 41,51   0,11 

    Милівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

27189,5 533,8 3283 65,72 -87,32 7,1   0,06 

    Новорайська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

22849,6 2570,2 4786 316,42 -420,43 34,18   0,25 

    Шляхівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

28993,9 17,6 2948 2,17 -2,88 0,23   0,00 

  Білозерський район   41870,3 1097,7 24488 135,13 -179,56 14,59   0,03 

    Білозерська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

14743,6 236,4 13020 29,1 -38,67 3,14   0,02 

    Музиківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

12302,9 233 3774 28,68 -38,11 3,1   0,03 

    Станіславська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

14823,8 628,3 7694 77,35 -102,78 8,35   0,06 

  Великолепетиський 

район 

  0 0 0 0 0 0   0,00 

  Великоолександрівський 

район 

  32583,7 135,2 3847 16,64 -22,12 1,8   0,01 

    Борозенська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

32583,7 135,2 3847 16,64 -22,12 1,8   0,01 

  Верхньорогачицький 

район 

  0 0 0 0 0 0   0,00 

  Високопільський район   40541 1094,5 9486 134,74 -179,04 14,56   0,06 

    Високопільська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

19915,1 354,6 6382 43,65 -58,01 4,72   0,03 

    Кочубеївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

20625,9 739,9 3104 91,09 -121,03 9,84   0,09 
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  Генічеський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Голопристанський район   108445,2 30717,6 34475 3781,65 -5024,78 408,41   0,50 

    Бехтерська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

14238,7 1647,8 4060 202,86 -269,55 21,91   0,22 

    Гладківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

19846,1 7318,8 5122 901,02 -1197,21 97,31   0,73 

    Голопристанська 

міська об’єднана 

територіальна громада 

19208,2 6345,1 16754 781,15 -1037,93 84,37   0,35 

    Долматівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

27411,7 138,6 4665 17,06 -22,67 1,84   0,01 

    Чулаківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

27740,5 15267,3 3874 1879,56 -2497,42 202,99   1,47 

  Горностаївський район   83324,5 937,4 16455 115,4 -153,34 12,46   0,03 

    Горностаївська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

57366 872,4 12404 107,4 -142,71 11,6   0,03 

    Костянтинівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

25958,5 65 4051 8 -10,63 0,86   0,01 

  Іванівський район   61699,2 435,6 9313 53,63 -71,26 5,79   0,02 

    Іванівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

61699,2 435,6 9313 53,63 -71,26 5,79   0,02 

  Каланчацький район   80277,3 12804,2 19168 1576,32 -2094,51 170,24   0,33 

    Каланчацька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

61802,9 9663,1 15261 1189,62 -1580,69 128,48   0,31 

    Мирненська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

18474,4 3141,1 3907 386,7 -513,82 41,77   0,37 

  Каховський район   145280,2 11670,4 92661 1436,75 -1909,03 155,17   0,10 
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    Зеленопідська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

26923,8 1449,4 4507 178,44 -237,09 19,27   0,13 

    Костогризівська 

сільська об’єднана 

територіальна 

громада* 

13712,9 41 2870 5,05 -6,71 0,55   0,01 

    Любимівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

41001,4 1187 10821 146,13 -194,17 15,78   0,06 

    Новокаховська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

21574,6 7613,3 52072 937,27 -1245,38 101,23   0,23 

    Роздольненська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

8167,2 1227,5 3344 151,12 -200,79 16,32   0,23 

    Тавричанська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

24320,9 7,6 4410 0,94 -1,24 0,1   0,00 

    Таврійська міська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

9579,4 144,6 14637 17,8 -23,65 1,92   0,01 

  Нижньосірогозький 

район 

  24108,8 68,2 2039 8,4 -11,16 0,91   0,01 

    Вербівська сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

24108,8 68,2 2039 8,4 -11,16 0,91   0,01 

  Нововоронцовський 

район 

  0 0 0 0 0 0   0,00 

  Новотроїцький район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Олешківський район   81624,7 17580,9 25119 2164,38 -2875,88 233,76   0,39 

    Великокопанівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

11200,3 6186,7 7031 761,64 -1012,02 82,26   0,70 
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    Виноградівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

36142,5 7296 12311 898,21 -1193,48 97,01   0,35 

    Ювілейна селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

34281,9 4098,2 5777 504,53 -670,38 54,49   0,29 

  Скадовський район   0 0 0 0 0 0   0,00 

  Чаплинський район   154387,6 12399 33647 1526,45 -2028,23 164,86   0,17 

    Асканія-Нова селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

33481,2 10768,4 5599 1325,7 -1761,49 143,18   0,79 

    Присиваська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

30255,6 444,3 4956 54,7 -72,68 5,91   0,04 

    Хрестівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

27461,2 4,7 5551 0,58 -0,77 0,06   0,00 

    Чаплинська селищна 

об'єднана 

територіальна громада 

63189,6 1181,6 17541 145,47 -193,29 15,71   0,04 

Хмельницька 

область 

    1216576,6 194477,8 564422 411785,37 54747,44 44472,83 9854,54 0,23 

  Білогірський район   41078,1 6263,9 16657 13263,12 1763,35 1432,42 317,4 0,24 

    Білогірська селищна 

об'єднана 

територіальна громада 

30648 5195,6 11737 11001,11 1462,61 1188,12 263,27 0,27 

    Ямпільська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

10430,1 1068,3 4920 2262,01 300,74 244,3 54,13 0,15 

  Віньковецький район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Волочиський район   97276,8 2942,7 47380 6230,84 828,4 672,94 149,11 0,04 

    Війтовецька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

26577,8 440,6 7545 932,92 124,03 100,76 22,33 0,03 
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    Волочиська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

50080,2 1366,4 33579 2893,2 384,66 312,47 69,24 0,03 

    Наркевицька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

20618,8 1135,7 6256 2404,72 319,71 259,71 57,55 0,10 

  Городоцький район   83561,7 12024,6 39483 25460,77 3385,04 2749,76 609,31 0,21 

    Городоцька міська 

об’єднана 

територіальна громада 

62525 7945,7 31681 16824,15 2236,79 1817,01 402,62 0,18 

    Сатанівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

21036,7 4078,9 7802 8636,62 1148,25 932,75 206,69 0,32 

  Деражнянський район   11041 1818,6 4067 3850,69 511,95 415,87 92,15 0,27 

    Вовковинецька 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

11041 1818,6 4067 3850,69 511,95 415,87 92,15 0,27 

  Дунаєвецький район   118357,2 18901,2 61252 40021,21 5320,87 4322,29 957,76 0,22 

    Дунаєвецька міська 

об’єднана 

територіальна громада 

67131,8 11648,2 37281 24663,78 3279,08 2663,69 590,23 0,23 

    Дунаєвецька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

25763,8 4439,6 10502 9400,36 1249,79 1015,24 224,96 0,27 

    Маківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

9754,4 1228,6 7000 2601,43 345,86 280,96 62,25 0,15 

    Смотрицька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

15707,2 1584,8 6469 3355,64 446,14 362,41 80,31 0,16 

  Ізяславський район   15926,9 4984,9 5080 10554,98 1403,3 1139,94 252,59 0,55 

    Плужненська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

15926,9 4984,9 5080 10554,98 1403,3 1139,94 252,59 0,55 

  Кам'янець-Подільський 

район 

  100715,8 14864,3 39552 31473,53 4184,46 3399,14 753,2 0,24 



 

 

5
1
3
 

Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Гуменецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

25266,2 3781,2 12193 8006,28 1064,45 864,68 191,6 0,22 

    Жванецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

18319,4 1024,5 5332 2169,27 288,41 234,28 51,91 0,10 

    Китайгородська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

19320 4628,8 4356 9800,97 1303,05 1058,5 234,55 0,50 

    Колибаївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

7320,5 1114,8 4692 2360,47 313,83 254,93 56,49 0,19 

    Слобідсько-

Кульчієвецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

14577,1 1107,6 7003 2345,22 311,8 253,28 56,12 0,11 

    Староушицька 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

15912,6 3207,4 5976 6791,32 902,92 733,46 162,53 0,33 

  Красилівський район   54324,7 5349,1 34114 11326,13 1505,83 1223,22 271,05 0,12 

    Антонінська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

22057,3 1611,9 6210 3413,02 453,77 368,6 81,68 0,14 

    Заслученська сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

11860,2 1347 2949 2852,12 379,19 308,03 68,25 0,23 

    Красилівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

20407,2 2390,2 24955 5060,99 672,87 546,59 121,12 0,11 

  Летичівський район   95858,5 22874,3 27355 48433,81 6439,35 5230,85 1159,08 0,45 

    Летичівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

63322,6 14393,3 19431 30476,23 4051,86 3291,43 729,33 0,41 

    Меджибізька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

32535,9 8481 7924 17957,58 2387,49 1939,42 429,75 0,53 
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  Новоушицький район   76267,1 13477,4 25345 28536,91 3794,02 3081,98 682,92 0,31 

    Новоушицька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

76267,1 13477,4 25345 28536,91 3794,02 3081,98 682,92 0,31 

  Полонський район   71917,3 17012,8 41735 36022,73 4789,27 3890,45 862,07 0,31 

    Полонська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

54314,4 6809,1 33504 14417,52 1916,83 1557,09 345,03 0,16 

    Понінківська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

17602,9 10203,7 8231 21605,21 2872,44 2333,36 517,04 0,85 

  Славутський район   120777,5 31284,2 99928 66240,85 8806,81 7154,01 1585,23 0,28 

    Берездівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

31122 2048,7 8641 4337,9 576,73 468,49 103,81 0,12 

    Ганнопільська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

19974,6 1768,9 6299 3745,45 497,96 404,51 89,63 0,16 

    Крупецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

19424,2 8205,5 3507 17374,24 2309,93 1876,42 415,79 0,99 

    Нетішинська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

9904,3 2296,4 38003 4862,37 646,46 525,14 116,36 0,12 

    Славутська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

7280,5 4405,9 36148 9329,01 1240,3 1007,53 223,25 0,27 

    Улашанівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

33071,9 12558,8 7330 26591,88 3535,43 2871,92 636,38 0,81 

  Старокостянтинівський 

район 

  0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Старосинявський район   66233,3 4459,8 19875 9443,14 1255,48 1019,86 225,99 0,12 

    Старосинявська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

66233,3 4459,8 19875 9443,14 1255,48 1019,86 225,99 0,12 
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  Теофіпольський район   7110,2 110 2360 232,91 30,97 25,15 5,57 0,03 

    Новоставецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

7110,2 110 2360 232,91 30,97 25,15 5,57 0,03 

  Хмельницький район   93989,9 10100,5 42268 21386,7 2843,39 2309,77 511,81 0,16 

    Гвардійська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

17196,5 454,8 7659 962,99 128,03 104 23,05 0,04 

    Лісовогринівецька 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

26263,4 3883 7746 8221,83 1093,1 887,96 196,76 0,27 

    Олешинська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

8154,1 1239,8 4359 2625,14 349,02 283,52 62,82 0,21 

    Розсошанська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11674,5 1146,9 5599 2428,43 322,86 262,27 58,11 0,14 

    Чорноострівська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

26562 2654 12583 5619,55 747,13 606,91 134,48 0,15 

    Шаровечківська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

4139,4 722 4322 1528,76 203,25 165,11 36,59 0,17 

  Чемеровецький район   54831,9 5185 25124 10978,67 1459,63 1185,7 262,73 0,14 

    Гуківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

9719,9 1120,5 2817 2372,54 315,43 256,24 56,78 0,21 

    Чемеровецька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

45112 4064,5 22307 8606,13 1144,2 929,46 205,96 0,13 

  Шепетівський район   82393,3 20119,8 26999 42601,47 5663,92 4600,96 1019,51 0,43 

    Грицівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

17408,2 2010,7 7208 4257,44 566,03 459,8 101,89 0,18 
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    Ленковецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

26761,7 3140,7 6648 6650,09 884,14 718,21 159,15 0,24 

    Судилківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

38223,4 14968,4 13143 31693,94 4213,75 3422,95 758,48 0,67 

  Ярмолинецький район   24915,4 2704,7 5848 5726,91 761,4 618,51 137,05 0,22 

    Баламутівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

10683 1011,9 1879 2142,59 284,86 231,4 51,27 0,23 

    Солобковецька 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

14232,4 1692,8 3969 3584,32 476,54 387,11 85,78 0,23 

Черкаська 

область 

    836350,9 163491,8 340714 356815,98 78786,66 38536,14 14181,6 0,31 

  Городищенський район   55786,1 13045 19213 28470,32 6286,38 3074,8 1131,55 0,40 

    Вільшанська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

24358,7 1736,6 8474 3790,08 836,87 409,33 150,64 0,12 

    Мліївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

20868,8 10170,5 5601 22196,81 4901,16 2397,26 882,21 0,94 

    Хлистунівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

10558,6 1137,9 5138 2483,43 548,35 268,21 98,7 0,15 

  Драбівський район   29218,1 745,7 10993 1627,47 359,35 175,77 64,68 0,04 

    Великохутірська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

11489 254,1 2402 554,57 122,45 59,89 22,04 0,05 

    Драбівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

11358,9 280 6940 611,09 134,93 66 24,29 0,03 

    Михайлівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

6370,2 211,6 1651 461,81 101,97 49,88 18,35 0,07 

  Жашківський район   43314,3 1526,5 23754 3331,54 735,62 359,81 132,41 0,05 
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    Баштечківська сільська 

об'єднана 

територіальна громада 

11174 462,4 2436 1009,17 222,83 108,99 40,11 0,09 

    Бузівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

6476,5 134,9 2047 294,42 65,01 31,8 11,7 0,04 

    Жашківська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

14695,8 369,7 16552 806,86 178,16 87,14 32,07 0,02 

    Соколівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

10968 559,5 2719 1221,09 269,62 131,88 48,53 0,10 

  Звенигородський район   24326,6 3001,5 6792 6550,69 1446,42 707,47 260,36 0,23 

    Водяницька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11992,3 2224,4 2368 4854,69 1071,94 524,3 192,95 0,42 

    Шевченківська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

12334,3 777,1 4424 1696 374,48 183,17 67,41 0,11 

  Золотоніський район   24774,5 984,3 4730 2148,2 474,34 232,01 85,38 0,09 

    Зорівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

12439,3 254,3 2326 555 122,55 59,94 22,06 0,05 

    Плешканівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

12335,2 730 2404 1593,2 351,79 172,07 63,32 0,13 

  Кам'янський район   46165 7573 20154 16527,84 3649,43 1785,01 656,9 0,25 

    Баландинська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11256,3 699,4 1887 1526,42 337,04 164,86 60,67 0,15 

    Кам’янська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

16295,5 5288,6 13203 11542,21 2548,58 1246,56 458,74 0,36 

    Лебедівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

7984,1 666,7 1676 1455,05 321,28 157,15 57,83 0,18 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Михайлівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

10629,1 918,3 3388 2004,16 442,53 216,45 79,66 0,15 

  Канівський район   112611,9 38222,2 40992 83418,82 18419,27 9009,24 3315,47 0,56 

    Бобрицька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

24364,3 8556,1 2580 18673,43 4123,18 2016,73 742,17 1,08 

    Канівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

5824,3 2263,5 24104 4940,02 1090,78 533,52 196,34 0,19 

    Литвинецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

10416,3 1862,2 1595 4064,2 897,39 438,94 161,53 0,46 

    Ліплявська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

22684 9435,2 2744 20592,04 4546,82 2223,94 818,43 1,20 

    Межиріцька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

13252,5 6497,7 2778 14181,04 3131,24 1531,55 563,62 1,07 

    Степанецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

25480,5 5642,6 5337 12314,81 2719,17 1330 489,45 0,48 

    Таганчанська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

10590 3964,9 1854 8653,28 1910,69 934,55 343,92 0,89 

  Катеринопільський 

район 

  17576,9 694,8 9198 1516,38 334,82 163,77 60,27 0,05 

    Єрківська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

4933,7 262,2 5004 572,24 126,35 61,8 22,74 0,05 

    Мокрокалигірська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

12643,2 432,6 4194 944,14 208,47 101,97 37,52 0,06 

  Корсунь-

Шевченківський район 

  78505,9 19397,7 21574 42334,91 9347,76 4572,17 1682,6 0,47 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Карашинська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

15557,1 3230,5 3986 7050,47 1556,78 761,45 280,22 0,41 

    Моринська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

12626 3993,3 1871 8715,26 1924,37 941,25 346,39 0,82 

    Набутівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

21593 5948,3 6627 12981,99 2866,49 1402,06 515,97 0,50 

    Селищенська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

9155,3 3083 2293 6728,56 1485,7 726,68 267,43 0,67 

    Стеблівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

19574,5 3142,6 6797 6858,63 1514,42 740,73 272,6 0,27 

  Лисянський район   40706,5 3632,6 16677 7928,03 1750,54 856,22 315,1 0,14 

    Бужанська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11101,5 1365,6 3330 2980,38 658,08 321,88 118,45 0,22 

    Виноградська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

16451,3 405,9 3380 885,86 195,6 95,67 35,21 0,05 

    Лисянська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

13153,7 1861,1 9967 4061,79 896,86 438,67 161,43 0,16 

  Маньківський район   18379,9 955,1 6416 2084,48 460,26 225,13 82,85 0,09 

    Буцька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

8691,5 153,1 2762 334,14 73,78 36,09 13,28 0,03 

    Іваньківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

9688,4 802 3654 1750,34 386,48 189,04 69,57 0,13 

  Монастирищенський 

район 

  0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Смілянський район   61932,1 15734,8 21237 34340,73 7582,6 3708,8 1364,87 0,43 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Балаклеївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

15985,5 9967 5063 21752,68 4803,1 2349,29 864,56 1,11 

    Березняківська сільська 

об'єднана 

територіальна громада 

8261,6 932,9 3722 2036,03 449,56 219,89 80,92 0,17 

    Ротмістрівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

27185,1 4095,2 7819 8937,65 1973,48 965,27 355,23 0,28 

    Тернівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

10499,9 739,7 4633 1614,37 356,46 174,35 64,16 0,11 

  Тальнівський район   11051,4 885,5 15585 1932,58 426,72 208,72 76,81 0,07 

    Тальнівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

11051,4 885,5 15585 1932,58 426,72 208,72 76,81 0,07 

  Уманський район   65357,7 12082,5 21019 26369,7 5822,55 2847,93 1048,06 0,33 

    Дмитрушківська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

15589,1 3269,2 6234 7134,93 1575,43 770,57 283,58 0,33 

    Ладижинська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

21681,8 1881,5 7018 4106,32 906,69 443,48 163,2 0,15 

    Паланська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

28086,8 6931,8 7767 15128,45 3340,43 1633,87 601,28 0,47 

  Христинівський район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Черкаський район   96904,8 29472 52331 64321,76 14202,55 6946,75 2556,46 0,41 

    Білозірська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

21464,8 15594,9 8906 34035,4 7515,18 3675,82 1352,73 1,13 

    Леськівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

13065,3 1018,1 6581 2221,97 490,62 239,97 88,31 0,11 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Руськополянська 

сільська об'єднана 

територіальна громада 

14484,4 8087,1 10887 17649,85 3897,17 1906,18 701,49 0,64 

    Сагунівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

20564,6 843,4 5369 1840,7 406,43 198,8 73,16 0,08 

    Степанківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

8370,3 1066,9 6024 2328,48 514,14 251,48 92,55 0,15 

    Червонослобідська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

18955,4 2861,6 14564 6245,36 1379,01 674,5 248,22 0,17 

  Чигиринський район   55171,8 12453,6 16943 27179,61 6001,39 2935,4 1080,25 0,41 

    Медведівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11376,8 1664,6 2689 3632,94 802,17 392,36 144,39 0,30 

    Чигиринська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

43795 10789 14254 23546,67 5199,22 2543,04 935,86 0,43 

  Чорнобаївський район   22336,7 843,5 5243 1840,91 406,48 198,82 73,17 0,08 

    Іркліївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

22336,7 843,5 5243 1840,91 406,48 198,82 73,17 0,08 

  Шпонський район   32230,7 2241,5 27863 4892,01 1080,18 528,34 194,43 0,07 

    Лип'янська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

9999,2 401,8 1569 876,92 193,63 94,71 34,85 0,10 

    Матусівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

10388,2 270,9 4022 591,23 130,55 63,85 23,5 0,04 

    Шполянська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

11843,3 1568,8 22272 3423,86 756 369,77 136,08 0,10 

Чернівецька 

область 

    372613,2 134324,4 353703 262402,7 32776,51 28339,49 5899,77 0,37 

  Вижницький район   31346,8 12501,3 28635 24421,29 3050,44 2637,5 549,08 0,42 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Вашківецька міська 

об’єднана 

територіальна громада 

13464,1 4682,9 11577 9148,05 1142,67 987,99 205,68 0,38 

    Вижницька міська 

об’єднана 

територіальна громада 

17882,7 7818,4 17058 15273,24 1907,77 1649,51 343,4 0,45 

  Герцаївський район   13145,8 1015,3 17912 1983,39 247,74 214,21 44,59 0,07 

    Герцаївська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

5985,2 534,2 6349 1043,56 130,35 112,7 23,46 0,09 

    Острицька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

7160,6 481,1 11563 939,83 117,39 101,5 21,13 0,05 

  Глибоцький район   36060,3 10429,7 45617 20374,42 2544,96 2200,43 458,09 0,26 

    Волоківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

5976,8 2527,1 6201 4936,69 616,64 533,16 111 0,42 

    Глибоцька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

8589,2 2840,3 13326 5548,53 693,06 599,24 124,75 0,27 

    Карапчівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

3867,3 874,1 4431 1707,55 213,29 184,42 38,39 0,21 

    Сучевенська сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

6119,9 1928,6 6134 3767,52 470,6 406,89 84,71 0,31 

    Тереблеченська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

6553,3 1876,1 5370 3664,96 457,79 395,81 82,4 0,32 

    Чагорська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

4953,8 383,5 10155 749,17 93,58 80,91 16,84 0,05 

  Заставнівський район   29774,6 5161 25977 10082,01 1259,34 1088,86 226,68 0,19 

    Вікнянська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

6418,3 334,4 3223 653,25 81,6 70,55 14,69 0,07 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Заставнівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

4761,2 292,2 8382 570,81 71,3 61,65 12,83 0,05 

    Кострижівська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

3948,3 321,3 4416 627,66 78,4 67,79 14,11 0,08 

    Юрковецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

14646,8 4213,1 9956 8230,29 1028,04 888,87 185,05 0,35 

  Кельменецький район   0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  Кіцманський район   24410,8 1805,3 35652 3526,65 440,51 380,87 79,29 0,06 

    Кіцманська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

9749,7 961,5 14474 1878,29 234,62 202,85 42,23 0,08 

    Мамаївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

4942,2 72,3 10389 141,24 17,64 15,25 3,18 0,01 

    Неполоковецька 

селищна об'єднана 

територіальна громада 

5996,1 684,2 7589 1336,58 166,95 144,35 30,05 0,10 

    Ставчанська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

3722,8 87,3 3200 170,54 21,3 18,42 3,83 0,03 

  Новоселицький район   46720,5 3011 52246 5881,99 734,71 635,26 132,25 0,06 

    Ванчиковецька 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

8236,1 632,6 7604 1235,78 154,36 133,46 27,78 0,08 

    Магальська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

8154,7 264,1 9675 515,92 64,44 55,72 11,6 0,03 

    Мамалигівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

14677,6 1190,4 12083 2325,45 290,47 251,15 52,28 0,09 

    Новоселицька міська 

об’єднана 

територіальна громада 

15652,1 923,9 22884 1804,84 225,44 194,92 40,58 0,05 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Путильський район   52537,6 41143,9 11782 80374,61 10039,53 8680,46 1807,12 1,65 

    Конятинська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

9513,4 5476,2 4814 10697,76 1336,25 1155,36 240,53 0,81 

    Селятинська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

35856 31273,5 4731 61092,78 7631,05 6598,02 1373,59 2,40 

    Усть-Путильська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

7168,2 4394,2 2237 8584,07 1072,23 927,08 193 1,10 

  Сокирянський район   20044,1 5516 28442 10775,51 1345,96 1163,75 242,27 0,23 

    Вашковецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

6299,4 902,2 4843 1762,45 220,15 190,34 39,63 0,16 

    Новодністровська 

міська об’єднана 

територіальна громада 

5330,4 2297 12612 4487,19 560,49 484,61 100,89 0,28 

    Сокирянська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

8414,3 2316,8 10987 4525,87 565,32 488,8 101,76 0,24 

  Сторожинецький район   86138,9 45975,1 75190 89812,35 11218,38 9699,74 2019,31 0,57 

    Великокучурівська 

сільська об’єднана 

територіальна громада 

10524,6 3311,8 13882 6469,6 808,11 698,72 145,46 0,27 

    Красноїльська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

20069,5 15594,4 11115 30463,66 3805,19 3290,08 684,93 1,04 

    Сторожинецька міська 

об’єднана 

територіальна громада 

49016,9 20541 38680 40126,84 5012,21 4333,7 902,2 0,47 

    Чудейська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

6527,9 6527,9 11513 12752,25 1592,87 1377,25 286,72 0,75 

  Хотинський район   32433,8 7765,8 32250 15170,48 1894,94 1638,41 341,09 0,24 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Клішковецька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

6744,9 2051,8 7060 4008,19 500,66 432,88 90,12 0,30 

    Недобоївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

7460,8 717,8 7006 1402,22 175,15 151,44 31,53 0,10 

    Рукшинська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

12006,3 4394,8 6730 8585,24 1072,38 927,2 193,03 0,49 

    Хотинська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

6221,8 601,4 11454 1174,83 146,75 126,88 26,42 0,07 

Чернігівська 

область 

    1947808,1 583583,2 498820 626511,59 65588,94 67663,25 11806,01 0,59 

  Бахмацький район   20823 7213,4 4155 7744,02 810,71 836,35 145,93 0,78 

    Батуринська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

20823 7213,4 4155 7744,02 810,71 836,35 145,93 0,78 

  Бобровицький район   127650,3 20392,2 31200 21892,25 2291,88 2364,36 412,54 0,32 

    Бобровицька міська 

об’єднана 

територіальна громада 

104397,1 19276,9 25956 20694,91 2166,53 2235,05 389,98 0,37 

    Новобасанська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

23253,2 1115,3 5244 1197,34 125,35 129,31 22,56 0,10 

  Борзнянський район   90680,3 13009,7 21684 13966,7 1462,16 1508,41 263,19 0,29 

    Борзнянська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

37726,1 4085,2 14222 4385,71 459,14 473,66 82,65 0,18 

    Височанська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

29351,7 6852,5 4607 7356,57 770,15 794,51 138,63 0,59 

    Комарівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

34817,3 8721,4 4205 9362,95 980,2 1011,2 176,44 0,72 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Плисківська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

23602,5 2072 2855 2224,42 232,87 240,24 41,92 0,25 

  Варвинський район   25596,9 3586,2 10510 3850 403,05 415,8 72,55 0,22 

    Варвинська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

10388,6 2181,8 8612 2342,29 245,21 252,97 44,14 0,23 

    Озерянська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

15208,3 1404,4 1898 1507,71 157,84 162,83 28,41 0,26 

  Городнянський район   103891,2 42802,4 23148 45950,94 4810,57 4962,7 865,9 0,87 

    Вихвостівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11665,8 962,5 1691 1033,3 108,18 111,59 19,47 0,22 

    Городнянська міська 

об'єднана 

територіальна громада 

75928,8 35489,6 18910 38100,21 3988,68 4114,82 717,96 0,94 

    Тупичівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

16296,6 6350,3 2547 6817,43 713,71 736,28 128,47 0,99 

  Ічнянський район   142789,8 28070,7 28537 30135,58 3154,86 3254,65 567,87 0,44 

    Ічнянська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

113735,3 25225,4 22928 27080,98 2835,08 2924,75 510,31 0,49 

    Парафіївська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

29054,5 2845,3 5609 3054,6 319,78 329,9 57,56 0,22 

  Козелецький район   172352,2 62883,9 36386 67509,63 7067,52 7291,04 1272,15 0,79 

    Деснянська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

71161,1 36613 10451 39306,25 4114,94 4245,08 740,69 1,34 

    Кіптівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

29473,5 10593,3 3278 11372,54 1190,58 1228,24 214,3 1,08 

 



 

 

5
2
7
 

Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Козелецька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

53389,2 7583,1 15081 8140,91 852,26 879,22 153,41 0,27 

    Остерська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

18328,4 8094,5 7576 8689,93 909,74 938,51 163,75 0,69 

  Коропський район   99767,1 40022 18635 42966,02 4498,07 4640,33 809,65 0,93 

    Коропська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

83461,2 31720,9 15685 34054,29 3565,11 3677,86 641,72 0,88 

    Понорницька селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

16305,9 8301,1 2950 8911,73 932,96 962,47 167,93 1,20 

  Корюківський район   91323,4 46211,8 22188 49611,14 5193,74 5358 934,87 1,03 

    Корюківська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

61187,9 30271,3 17273 32498,06 3402,19 3509,79 612,39 0,93 

    Холминська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

30135,5 15940,5 4915 17113,08 1791,55 1848,21 322,48 1,31 

  Куликівський район   86514,4 18324,3 15570 19672,24 2059,47 2124,6 370,7 0,50 

    Куликівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

86514,4 18324,3 15570 19672,24 2059,47 2124,6 370,7 0,50 

  Менський район   77222,2 19158,2 24646 20567,48 2153,19 2221,29 387,57 0,44 

    Менська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

77222,2 19158,2 24646 20567,48 2153,19 2221,29 387,57 0,44 

  Ніжинський район   93869,8 14170,9 87043 15213,32 1592,67 1643,04 286,68 0,16 

    Вертіївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

46407,3 11942,6 5800 12821,1 1342,23 1384,68 241,6 0,73 

    Лосинівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

18726,1 588,9 6381 632,22 66,19 68,28 11,91 0,05 



 

 

5
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8
 

Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Ніжинська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

11049,7 643,4 69570 690,73 72,31 74,6 13,02 0,02 

    Талалаївська сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

17686,7 996 5292 1069,27 111,94 115,48 20,15 0,10 

  Новгород-Сіверський 

район 

  9226,4 3385,3 13479 3634,32 380,47 392,51 68,48 0,30 

    Новгород-Сіверська 

міська об’єднана 

територіальна громада 

9226,4 3385,3 13479 3634,32 380,47 392,51 68,48 0,30 

  Носівський район   94956,6 20151 25578 21633,31 2264,78 2336,4 407,66 0,41 

    Макіївська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

10816 277,3 1547 297,7 31,17 32,15 5,61 0,07 

    Мринська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

33698,5 9171,8 4354 9846,48 1030,82 1063,42 185,55 0,76 

    Носівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

50442,1 10701,9 19677 11489,13 1202,79 1240,82 216,5 0,34 

  Прилуцький район   115921,7 15093,4 20658 16203,68 1696,35 1750 305,34 0,31 

    Линовицька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

12568,6 778,1 3663 835,34 87,45 90,22 15,74 0,11 

    Малодівицька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

23168,8 3623,1 4682 3889,62 407,2 420,08 73,3 0,35 

    Сухополов’янська 

сільська об’єднана 

територіальна 

громада* 

80184,3 10692,2 12313 11478,72 1201,7 1239,7 216,31 0,34 

  Ріпкинський район   82042,8 51147,7 9507 54910,13 5748,49 5930,29 1034,73 1,83 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Добрянська селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада* 

45724,9 33494,5 5323 35958,36 3764,45 3883,5 677,6 2,15 

    Любецька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

36317,9 17653,2 4184 18951,77 1984,04 2046,79 357,13 1,43 

  Семенівський район   98942 41859,2 14568 44938,36 4704,56 4853,34 846,82 1,10 

    Семенівська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

98942 41859,2 14568 44938,36 4704,56 4853,34 846,82 1,10 

  Сновський район   128078,2 58825,2 23165 63152,38 6611,36 6820,46 1190,04 1,08 

    Сновська міська 

об’єднана 

територіальна громада 

128078,2 58825,2 23165 63152,38 6611,36 6820,46 1190,04 1,08 

  Сосницький район   31203,9 8624,7 10607 9259,13 969,33 999,98 174,48 0,47 

    Сосницька селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

31203,9 8624,7 10607 9259,13 969,33 999,98 174,48 0,47 

  Срібнянський район   54232,6 8888,5 10665 9542,34 998,98 1030,57 179,82 0,37 

    Срібнянська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

54232,6 8888,5 10665 9542,34 998,98 1030,57 179,82 0,37 

  Талалаївський район   19058,2 2009,3 7561 2157,1 225,83 232,97 40,65 0,17 

    Талалаївська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

19058,2 2009,3 7561 2157,1 225,83 232,97 40,65 0,17 

  Чернігівський район   181665,1 57753,2 39330 62001,52 6490,9 6696,17 1168,36 0,68 

    Гончарівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

25193,2 13859,3 5404 14878,79 1557,65 1606,91 280,38 1,19 

    Іванівська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

30576,5 9440,6 5593 10135,05 1061,03 1094,59 190,99 0,72 

 



 

 

5
3
0
 

Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Киїнська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

11166,5 2637,3 4822 2831,3 296,41 305,78 53,35 0,36 

    Михайло-Коцюбинська 

селищна об’єднана 

територіальна громада 

68250 22374,1 11593 24019,94 2514,63 2594,15 452,63 0,80 

    Новобілоуська сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

18147,9 3483,2 5919 3739,42 391,48 403,86 70,47 0,34 

    Олишівська селищна 

об’єднана 

територіальна громада 

14104,7 3888,7 2850 4174,75 437,05 450,88 78,67 0,61 

    Хмільницька сільська 

об’єднана 

територіальна громада 

14226,3 2070 3149 2222,27 232,65 240,01 41,88 0,31 

*Примітка:створено та розраховано автором 
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Додаток П 

Акти впровадження результатів докторської дисертаційної роботи у 

виробництво 

Додаток П.1 
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Продовження додатку П.1 
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Додаток П.2 
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Продовження додатку П.2 
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Додаток П.3 
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Продовження додатку П.3 
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Додаток П.4 
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Продовження додатку П.4 
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Додаток Р 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Монографії 

1. Ковальчук І. П., Мартин А. Г., Євсюков Т. О., Тихенко Р. В., 

Жук О. Л., Богданець В. А., Опенько І. А. Концептуальні засади вирішення 

проблем землеустрою сільських територій в сучасних умовах: монографія. 

К., 2015. 158 с. (Здобувачем охарактеризовано сутність концептуальних 

підходів до вирішення проблем землеустрою сільських територій в умовах 

реформування земельних відносин, оцінено іноземний досвід землеустрою 

сільських територій). 

2. Ковальчук І. П., Мартин А. Г., Євсюков Т. О., Тихенко Р. В., 

Дем’янчук І. П., Жук О. П., Богданець В. А., Опенько І. А. Моделювання 

стану і перспектив розвитку сільських територій в умовах трансформації 

суспільних відносин в Україні: монографія. К., 2015. 194 с. (Здобувачем 

оцінено зміни працересурсного потенціалу села за час земельної реформи, 

обґрунтовано концептуальні засади вирішення проблем землеустрою 

сільських територій на етапі трансформаційних змін). 

3. Ковальчук І. П., Євсюков Т. О., Мартин А. Г., Тихенко Р. В., 

Опенько І. А., Атаманюк О. І., Дем’янчук І. П., Ліщук Н. М., 

Патиченко О. М. Наукові засади вирішення проблем землеустрою сільських 

територій на основі геоінформаційно-картографічного моделювання 

параметрів землекористування: монографія. К., 2016. 294 с. (Здобувачем 

обґрунтовано науковий підхід, який базується на сучасних методах 

геоінформаційно-картографічного моделювання параметрів соціально-

економічного та екологічного стану і використання земельних ресурсів, 

розвитку агропромислового комплексу держави). 

4. Ковальчук І. П., Мартин А. Г., Тихенко Р. В., Опенько І. А., 

Шевченко О. В., Ковальчук Т. І., Дем’янчук І. П., Атаманюк О. П. Сучасні 

проблеми сільських територій України та їх геоінформаційно-картографічне 
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моделювання: монографія. К., 2017. 400 с. (Здобувачем застосовано 

технології геоінформаційно-картографічного моделювання стану земельних 

ресурсів, у тому числі земель лісогосподарського призначення та їх 

господарського використання). 

5. Ковальчук І. П., Євсюков Т. О., Опенько І. А., Тихенко Р. В., 

Шевченко О. В., Жук О. П., Барвінський А. В., Атаманюк О. П., 

Дем’янчук І. П., Патиченко О. М., Ковальчук Т. І., Кривов’яз Є. В. Науково-

методичні засади розвитку сільських територій України з урахуванням 

потенціалу особливо цінних земель: монографія. К., 2018. 646 с. (Здобувачем 

запропоновано алгоритм створення інформаційно-аналітичної бази еколого-

економічної оцінки особливо цінних земель регіонального рівня). 

6. Жук О. П., Опенько І. А., Шевченко О. В., Чумаченко О. М. 

Створення великомасштабних планів території сільських населених пунктів  

із застосуванням безпілотного літаючого апарату: монографія. К., 2018. 238 с. 

(Здобувачем окреслено шляхи застосування безпілотних літальних апаратів  

у процесі створення великомасштабних планів території сільських населених 

пунктів; проаналізовано законодавчі та нормативно-правові засади 

використання безпілотних літальних апаратів в Україні та закордонний 

досвід; запропоновано класифікацію безпілотних літальних апаратів; 

розроблено алгоритм застосування безпілотних літальних апаратів при 

аерофотозніманні та постобробці даних спостереження). 

7. Ковальчук І. П., Мартин А. Г., Тихенко Р. В., Шевченко О. В., 

Опенько І. А., Жук О. П., Кошель А. О., Ковальчук А. І., Богданець В. А., 

Палеха Ю. М., Патиченко О. М. Тихенко О. В., Чумаченко О. М. Атласне 

картографування вартості земель України: монографія. У двох частинах. Ч. 1.  

К., 2018. 608 с. (Здобувачем здійснено аналіз децентралізаційних процесів, 

трансформації адміністративно-територіального поділу в Україні, 

узагальнення наукової літератури, аналіз експериментальних даних). 

8. Ковальчук І. П., Мартин А. Г., Тихенко Р. В., Шевченко О. В., 

Опенько І. А., Жук О. П., Кошель А. О., Ковальчук А. І., Богданець В. А., 
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Палеха Ю. М., Патиченко О. М. Тихенко О. В., Чумаченко О. М. Атласне 

картографування вартості земель України: монографія. У двох частинах. Ч. 2. 

К., 2018. 738 с. (Здобувачем розроблено геоінформаційну модель 

адміністративно-територіального устрою громад, як основу для 

картографічного забезпечення розвитку лісогосподарського комплексу, 

оптимізації лісистості регіонів). 

9. Цвях О. М., Опенько І. А., Євсюков Т. О. Еколого-економічні засади 

трансформації постіндустральних земель великої урбосистеми: монографія. 

К., 2019. 284 с. (Здобувачем розроблено математичну модель ступеневої 

множинної регресії, яка дає змогу прогнозувати вартість земельної ділянки). 

10. Ковальчук І. П., Євсюков Т. О., Опенько І. А., Тихенко Р. В., 

Шевченко О. В., Жук О. П. Концептуальні засади створення реєстру 

особливо цінних земель в Україні: монографія. К., 2019. 478 с. (Здобувачем 

запропоновано науково-методологічний підхід визначення комплексного 

індексу цінності особливо цінних земель у складі земельних ресурсів регіону). 

11. Опенько І. А. Раціональне використання та охорона земель 

лісогосподарського призначення в умовах децентралізації влади: монографія.  

К., 2020. 508 с. 

 

Статті у наукових фахових виданнях України 

12. Цвях О. М., Опенько І. А. Промислові території як просторовий  

базис оптимізації використання земель в місті Києві. Землеустрій, кадастр  

і моніторинг земель. 2017. № 1. С. 83–91. (Здобувачем запропоновано 

науковий підхід до оптимізації земельних ресурсів в умовах міської 

агломерації). 

13. Цвях О. М., Опенько І. А., Шевченко О. В. Проблеми плати за 

землю під час реалізації інвестиційних проектів редевелопменту 

промислових землекористувань у місті Києві. Проблеми економіки. 2017. 

№ 2. C. 176–183. (Здобувачем здійснено економіко-математичні розрахунки 

плати за землю в процесі реалізації проєктів редевелопменту). 
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14. Шевченко О. В., Опенько І. А., Цвях О. М. Економічні передумови 

чергування культур як спосіб запобігання деградації агроландшафту. 

Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 2. С. 58–65. (Здобувачем 

розвинуто сутність поняття агроландшафту, здійснено монографічний 

аналіз наукової літератури з проблеми впливу господарювання на 

деградаційні процеси в лісоаграрних ландшафтах). 

15. Євсюков Т. О., Цвях О. М., Опенько І. А. Аналіз інвестиційної 

привабливості проектів редевелопменту промислових територій в місті 

Києві. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 3. С. 19–26. 

(Здобувачем зпропоновано авторський підхід щодо розвитку деградованих 

територій  

в умовах великого міста). 

16. Шевченко О. В., Опенько І. А. Теоретичні передумови 

раціонального сільськогосподарського землекористування. Збалансоване 

природо-користування. 2017. № 3. С. 126–130. (Здобувачем проаналізовано 

основні проблеми правового регулювання охорони земель 

сільськогосподарського призначення як передумови сталого 

природокористування). 

17. Опенько І. А. Еколого-економічна продуктивність використання 
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