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дає в процесі навчання студенту можливість безпосередньої роботи 
з клієнтом, який потребує правової допомоги. В умовах сьогодення 
актуалізується також дистанційне навчання, хоча варто визнати ряд 
його негативних наслідків, обумовлених відсутністю прямого та зво
ротнього контакту викладач-студент, а також неможливістю переві
рити самостійних виконаних студентом завдань.

Таким чином, методика викладання навчальної дисципліни «Зе
мельне право» повинна бути направлена на розвиток навиків само
стійної роботи студентів шляхом підготовки науково-дослідниць
ких проектів, аналізу судової та адміністративної практики в галузі 
земельних відносин, особистої участі в юридичній практиці тощо. 
У результаті такого діалогового навчання студенти отримують прак
тичний досвід. Адже лише творчий підхід та самостійне осмислення 
вивченого матеріалу є передумовою отримання глибоких знань.
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УКРАЇНІ ПОТРІБЕН ЗАКОН 
«ПРО СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО*

Сільське господарство України, як основа аграрного сектору еко
номіки, є системоутворюючим у національній економіці, формує за
сади збереження суверенності держави -  продовольчу та у визначе
них межах економічну, екологічну та енергетичну безпеку, забезпечує 
розвиток технологічно пов’язаних галузей національної економіки та 
формує соціально-економічні основи розвитку сіл ьських територій. 
Крім стабільного забезпечення населення країни якісним, безпеч
ним, доступним продовольством, сільське господарство нашої дер
жави спроможне на вагомий внесок у розв’язання світової проблеми 
голоду ПІ- Подальше входження до світового економічного простору, 
посилення процесів глобалізації, лібералізації торгівлі потребує адап
тації до умов, що постійно змінюються, а відповідно -  подальшого 
удосконалення аграрної політики нашої держави.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 
У ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 

ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

На сьогодні у житті суспільства вагому економічну, екологічну та 
соціальну функцію віді грають земл і л ісогослодарського призначення, 
які займають самостійне місце у складі державного земельного фон
ду України. Особливий правовий режим земель лісогосподарського 
призначення визначає специфіку використання лісів та земель цієї 
категорії. Відповідно до Класифікації видів цільового призначення 
земель [1], землі лісогосподарського призначення використовуються 
для: ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг; іншого 
лісогосподарського призначення; збереження та використання зе
мель природно-заповідного фонду.

У процесі використання земель лісогосподарського призначен
ня обов’язково повинна забезпечуватися їх охорона, яка спрямована 
на збереження не тільки якостей землі, а й збереження природних 
якостей лісів, які на них знаходяться, тим самим шшшпуючи лісову 
продукцію й лісогосподарське виробництво. Таким чином, охорона 
земель лісогосподарського призначення підпорядковується правово
му режиму лісів, відповідно до якого встановлюються види та поря
док використання земель лісогосподарського призначення. З іншого 
боку, в залежності від якості земель вирішуються питання щодо ви
користання лісів, а саме вирощування породи лісів, їх сертифікація, 
строки вирощування тощо.

Отже, правовідносини у галузі охорони земель лісогосподарського 
призначення й лісів, які на них знаходяться, складаються у відповід
ну систему та носять комплексний характер.

Головна риса охорони земель лісогосподарського призначення 
полягає в тому, що відповідні земельні ділянки пов’язані із лісовими 
ресурсами, які на них знаходяться, через це охорона та захист цих зе
мель повинні здійснюватися з урахуванням особливостей лісів.

У Лісовому кодексі України питанню відтворення лісів присвя
чений окремий розділ, у якому міститься мета, завдання та спосо
би відтворення лісів. Відповідно до ст. 79 Лісового кодексу України 
відтворення лісів здійснюється з метою: а) досягнення оптимальної 
лісистості шляхом створення в максимально короткі строки нових 
насаджень найбільш економічно та екологічно доцільними способа
ми та технологіями; б) підвищення водоохоронних ґрунтозахисних,
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санітарно-гігієнічних, інших корисних властивостей лісів і захисних 
лісових насаджень; в) поліпшення якісного складу лісів, підвищення 
їх продуюгивності та біологічної стійкості.

Відповідно до Правил відтворення лісів, затверджених постано
вою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 30312|, відтво
рення лісів зд ійснюється на лісових ділянках, що були вкриті лісовою 
рослинністю (зруби, згарища, рідколісся, насадження, що загинули, 
тощо), шляхом відновлення, а на землях, що раніше не були зайняті 
лісом, насамперед непридатних для використання в сільському гос
подарстві або виділених для створення захисних лісових насаджень 
лінійного типу -  лісорозведення.

Лісорозведення провадиться на: деградоваяих і малопродуктив
них сільськогосподарських землях, що підлягають консервації шля
хом залісення; непридатних для використання в сільському госпо
дарстві землях (яри, балки, крутосхили, кам’янисті розсипи, піски); 
рекультивованих землях, галявинах і пустирях; землях сільськогоспо
дарського та іншого призначення, виділених для створення захисних 
лісових насаджень лінійного типу (полезахисних лісових смуг, смуг 
уздовж берегів річок, каналів, водоймищ, залізниць, автомобільних 
доріг тощо). Землі для лісорозведення виділяються в порядку, вста
новленому земельним законодавством й відносяться до земель лісо
господарського призначення.

Відповідно до Указу Президента України від 4 листопада 2008 року 
№ 995/2008 «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів і 
зелених насаджень» (3] Кабінету Міністрів України доручено розроби
ти механізм стимулювання власників земельних ділянок до здійснення 
лісорозведення на землях, що раніше не були зайняті лісом, насампе
ред малопродуктивних, непридатних для використання в сільському 
господарстві; створення нових лісів на землях запасу, деградованих, 
малопродуктивних, техногенно забруднених землях, а також додатко
вих захисних лісових насаджень лінійного типу вздовж доріг та водних 
об’єктів, у басейнах річок для поліпшення стану довкілля та захисту 
земель від вітрової та водної ерозії. Обсяги робіт щодо відновлення 
лісів і лісорозведення визначаються на підставі матеріалів лісовпоряд
кування або спеціального обстеження з урахуванням фактичних змін 
у лісовому фонді України та стану земель, що підлягають залісенню.

У зв’язку з цим Держлісагентством України були затверджені по
казники оптимальної лісистості, з яких випливає площа для кожної з 
областей України, яка має буш формально заліснена [4|. Обсяги ро
біт щодо відновлення лісів і лісорозведення визначаються на підставі 
матеріалів лісовпорядкування або спеціального обстеження з ураху
ванням фактичних змін у лісовому фонді України та стану земель, що 
підлягають залісенню.

242

Отже, використання й відтворення лісів перебувають у прямій за
лежності від стану земель лісогосподарського призначення. У той же 
час, експлуатація лісових ресурсів безпосередньо впливає на стан зе
мель даної категорії. Таким чином, вимоги щодо відновлення лісів, 
підвищення їх продуктивності, охорони повинні відповідати осно
вним вимогам щодо охорони й використання земель лісогосподар
ського призначення.

Проте, чинне законодавство містить більше загальних, базових 
норм, які регулюють відносини у галузі відтворення лісів. У зв’язку з 
цим, вважаємо за доцільне детальніше конкретизувати правові нор
ми, що регулюють питання щодо відтворення лісових ресурсів, це 
дозволить підсилити ефективність як природоохоронної діяльності в 
цілому, так і від творення як основну форму цієї діяльності.
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ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВІДНОСИН 
ЗА ЕКОЛОГІЧНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

1. Сучасний екологічний стан розвитку суспільства, прояви різно
манітних екологічних ризиків та негативні наслідки таких проявів, 
негативний вплив на довкілля та життя і здоров’я людини в проце
сі здійснення людської діяльності, все це обумовлює розширення як 
предмету правового регулювання у сфері використання та охорони 
природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної
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