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У статті окреслені основні стратегічні орієнтири сталого просторового розвитку лісогосподарювання на різних ієрархічних рівнях управління лісовим господарством (глобальному, національному, регіональному та локальному), які пов’язані з формуванням системи сталого управління
лісами на екосистемній основі відповідно до міжнародних принципів та угод щодо збалансованого
розвитку лісового господарства. Зроблено акцент на формуванні системи міжнародного екологічного менеджменту лісового господарства для реалізації екосистемного підходу в сиcтемі просторового лісогосподарювання. Констатовано необхідність формування принципово нової державної
екологічно орієнтованої лісової політики України з огляду на переоцінку поглядів людства щодо
ролі лісів у глобальному середовищі. Сформовані основні вимоги щодо екологічно орієнтованої національної лісової політики в галузі раціонального використання та відтворення й охорони лісових ресурсів. Також окреслені основні шляхи вирішення екологічних проблем у системі сталого
лісового господарства. Визначені основні напрями довгострокового розвитку глобального лісового
господарства. Сформовані основні складові міжнародного регулювання взаємовідносин держав у
сфері дотримання екологічних вимог у лісогосподарюванні.
Ключові слова: глобалізація, лісогосподарювання, міжнародні відносини, лісова політика, лісоресурсний потенціал.

ВСТУП
Сучасна лісова політика України більше має ґрунтуватися на засадах сталого просторового лісогосподарювання, необхідності
екологізації відтворювальних процесів і сталого (екосистемного) управління лісами в контексті глобалізації лісового господарства. За
таких умов досягнення балансу економічних,
екологічних і соціальних параметрів лісогосподарювання на різних ієрархічних рівнях
(міжнародному, національному, регіональному, локальному) обумовлює нові вимоги до
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функціонування системи міжнародного лісогосподарського менеджменту. Це об’єктивно
зумовлює важливість і необхідність розвитку системних досліджень щодо визначення
стратегічних орієнтирів формування організаційно-економічних механізмів і інструментів
екологізації міжнародного співробітництва в
лісовому секторі на принципах глобального
лісового господарства.
Метою роботи є узагальнення та поглиблення теоретико-організаційних засад подальшого формування міжнародної системи

Збалансоване природокористування

Є.В. Мішенін, І.Є. Ярова, Г.А. Мішеніна, О.М. Дутченко
Глобальне лісове господарство: міжнародні та національні стратегічні орієнтири
сталого просторового розвитку

глобального лісового господарства в контексті
принципів сталого просторового розвитку лісогосподарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проведений аналіз засвідчив, що Україна
зобов’язана узгодити свою національну стратегію сталого розвитку загалом і лісового господарства зокрема із вимогами ЄС і міжнародними зобов’язаннями, а також стратегічними
орієнтирами глобалізації лісового сектору [1–6].
Виявлено, що важливим завданням є створення фундаментальної основи для формування
наукових засад ефективного (сталого, екосистемного, збалансованого) управління лісовим
господарством з урахуванням принципів «синьої» та «зеленої» економіки, раціонального
використання і відтворення лісоресурсного
потенціалу в контексті методології глобального лісового господарства [7–12]. Проголошений Україною курс на європейську інтеграцію
передбачає адаптацію вітчизняного природоохоронного законодавства та запровадження
сучасних теоретико-організаційних підходів до
забезпечення екологічної безпеки просторового
лісогосподарювання відповідно до принципів
Європейського Союзу. У сучасних умовах, коли
перед світовою спільнотою постало вирішення
глобальних екологічних проблем (знелісення і
зміни клімату, депонування вуглецю в біомасі
лісових масивів, екологічні «провали» в міжнародній торгівлі деревиною), міжнародне співробітництво у форматі глобального лісового господарства виходить на новий рівень. Водночас
варто відмітити, що наявна сутнісно-змістовна
основа та принципи функціонування глобального лісового господарства в контексті національної лісової політики потребують подальших
теоретико-методологічних досліджень.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Теоретико-методологічною основою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених із проблем управління лісовими ресурсами
в контексті сталого просторового розвитку лісогосподарювання на різних ієрархічних рівнях
(глобальному, національному, регіональному,
локальному), а також нормативно-правові акти
України, матеріали міжнародних організацій із
питань міжнародної та національної політики.
Для вирішення завдань дослідження використовувалися такі основні методи дослідження:
абстрактно-логічний, системно-структурний
та метод порівняння.
Суттєва зміна ідеології міжнародних відносин у лісовому секторі спричинена стратегічно важливим еколого-економічним і соціальним

значенням лісових ресурсів, їхньою багатофункціональністю та міжгалузевим характером використання ресурсного та екологічного
потенціалу лісів, а також зростаючими потребами світового товариства в екологічно безпечному та чистому навколишньому природному
середовищі. Як нова парадигма управління
сталим багатоцільовим лісокористуванням на
екосистемній основі на різних ієрархічних рівнях господарювання (світовому, національному, регіональному, локальному) розглядається
концепція інтегрованого менеджменту лісового
господарства. Водночас впровадження ефективної системи екологічного (сталого, екосистемного) менеджменту в лісогосподарюванні
є необхідною складовою екологізації лісового
господарства, яка спирається на концептуальні
засади сталого проcторового розвитку лісового
господарства в контексті принципів ведення
глобального лісового господарства. Варто зазначити, що на відміну від країн Європейського
Союзу, концепція сталого лісового менеджменту (управління сталим розвитком лісового господарства) не знайшла широкого відображення в інституціональному забезпеченні сталого
розвитку національного лісового сектору [13], а
тому актуалізується необхідність проведення
подібних досліджень.
Офіційно «екосистемний підхід» до лісів
було визнано Конвенцією зі збереження біорізноманітності, яка передбачає три головні цілі:
збереження біологічної різноманітності; використання її компонентів на засадах сталого
розвитку; чесний та справедливий розподіл
вигоди від використання генетичних ресурсів.
Згодом ці напрями були розвинені та конкретизовані в «Критеріях та індикаторах для збереження та сталого управління лісами Європи»
(Гельсінський процес, 1996 р.). Нова концепція
сталого розвитку лісів визначає лісові ресурси
та лісові землі як об’єкт сталого менеджменту
щодо задоволення соціальних, економічних,
екологічних та духовних потреб нинішнього та
майбутнього поколінь [14].
На Конференції сторін Конвенції з біорізноманітності (СОР-7) було зазначено, що
сталий менеджмент лісів може розглядатися
засобом застосування екосистемного підходу
до лісів. Ця гіпотеза висвітлюється й у роботі
[15], де зазначається, що екосистемне управління лісами є невід’ємним атрибутом сталого
лісокористування, що має на меті збереження, забезпечення сталості лісових екосистем
різних рівнів та більш повну реалізацію їхніх
екологічних функцій у процесі ведення лісового господарства.
Зазначимо, що головним інструментом
впровадження Лісової Стратегії ЄС є Регуля-
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ція з розвитку сільських територій. Лісовий
План Дій ЄС визначає специфічні заходи. Однак було б логічно, якби національна лісова
політика України була б, за прикладом країн
ЄС, інтегрована в політику розвитку сільських
територій [13, с. 41]. Сталий розвиток сільських
територій на основі більш повної реалізації соціально-екологічних функцій лісів обумовлює
необхідність розвитку екологічно орієнтованого
лісогосподарського менеджменту.
Україна бере активну участь у міжнародних заходах, спрямованих на подолання
глобальних екологічних загроз і забезпечення
екологічної безпеки, зокрема у сфері лісового
господарства. Так, Концепцію сталого розвитку лісового господарства було проголошено
в 1992 р. на Міжнародній конференції ООН із
довкілля й розвитку в Ріо-де-Жанейро. Результатом конференції було прийняття п’яти важливих документів: Декларації з навколишнього
природного середовища й розвитку, Порядку
денного на ХХІ століття, Заяви про принципи
щодо лісів, Рамкової конвенції ООН про зміну
клімату, Конвенції про біологічне різноманіття.
Декларація з навколишнього природного середовища й розвитку складається з преамбули та
двадцяти семи основних принципів щодо раціонального використання природних ресурсів і
покращення умов довкілля. Порядок денний на
ХХІ століття — це програма, яка має на меті
вирішувати екологічні та економічні проблеми
в комплексі і взаємозв’язку. У документі зазначається, що забезпечення сталого розвитку
є обов’язком урядів держав і вимагає розроблення національних програм, планів і політик.
Заява про принципи щодо лісів є першою глобальною угодою у сфері відтворення, охорони
та використання лісів для забезпечення екологічних, економічних, соціальних, духовних і
культурних потреб теперішнього й майбутнього
поколінь. У Заяві сформульовано п’ятнадцять
принципів, основними з яких є: участь усіх
країн в «озелененні світу» через відтворення і
збереження лісів; використання лісів для потреб соціально-економічного розвитку згідно з
розробленої національної політики на засадах
сталого розвитку; отримання міжнародної фінансової допомоги щодо захисту лісів; забезпечення раціонального ведення лісового господарства. Ці напрацювання сформували основу
програми «Трансформація нашого світу: порядок денний до 2030 р. для забезпечення сталого
розвитку» — «Transforming our world: the 2030
Agenda for Sustainable Development», прийнятої на Генеральній Асамблеї ООН у 2015 р.
[16], яка містить сімнадцять цілей, зокрема
«захист, відновлення та сприяння сталому використанню екосистем, стале управління ліса-
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ми, боротьба з опустелюванням, пом’якшення
негативних наслідків деградації земель і втрати
біорізноманіття».
Починаючи з 1993 року, Україна бере
участь у роботі постійно діючого процесу — Міністерської конференції із захисту лісів Європи (відповідно до комунікаційної стратегії
з 2010 року застосовується скорочення «Ліси
Європи»). Приєднання України до пан-європейського процесу щодо збереження й захисту
лісів дало змогу:
– визначити рівень ведення національного
лісового господарства, порівнюючи з європейськими країнами (українське лісівництво як
наукова школа і практичне виробництво відповідає всім європейським критеріям сталого
розвитку лісового господарства, а в деяких
напрямах має навіть жорсткіші принципи й
підходи до господарювання);
– включитися до активного обміну інформацією та виконання низки міжнародних проєктів (наприклад, Спільна програма оцінки та
моніторингу впливу забруднення повітря на
ліси в регіоні Європейської економічної комісії
ООН).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Необхідність формування принципово
нової державної екологічно орієнтованої лісової політики України виходить із переоцінки
(реформування) поглядів людства на роль лісів
у глобальному, національному, економічному
й соціальному розвитку країн, наявності затяжної та глибокої еколого-економічної кризи у
всіх сферах (галузях) суспільного виробництва,
включно з лісовим комплексом.
Екологічно орієнтована лісова політика
в галузі раціонального використання, відтворення й охорони лісових ресурсів має насамперед:
– визнавати економічну, соціальну, екологічну та глобальну цінність лісових ресурсів
і виходити з принципу інтегрованого багатоцільового лісокористування, необхідності екосистемного управління лісовим господарством
та лісами;
– формувати довгострокову експлуатацію
лісових угідь тільки на лісівничо-екологічній
(екосистемній) основі;
– вживати рішучі, але науково обґрунтовані, виважені заходи, спрямовані на сталий
розвиток лісового комплексу з обов’язковим
врахуванням екологічних чинників у контексті
загальних напрямів, заходів над стабілізацією
економіки України, екологізації всього суспільного виробництва;
– формувати чіткі стандарти, нормативи й вимоги раціонального лісокористування,
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відтворення й охорони лісових ресурсів із всебічним, ретельним урахуванням екологічних
чинників;
– створювати найбільш сприятливий політичний клімат для розвитку на екологічній
основі здорової підприємницької діяльності в
лісокористуванні, відтворенні та охороні лісових ресурсів незалежно від форм власності на
ліси.
Основні шляхи вирішення екологічних
проблем у системі сталого просторового лісогосподарювання, на нашу думку, можуть бути
такими:
– організація інтегрованого багатоцільового лісового екосистемного управління лісами;
– екологічна структуризація галузей лісового комплексу, з огляду на систему еколого-економічних показників, спрямована на
охорону (збереження), захист і раціональне
використання лісових ресурсів і підвищення лісівничо-екологічної безпеки всіх виробництв;
– застосування нових ресурсозберігаючих, екологічно чистих і більш безпечних технологій заготівлі, комплексного перероблення
деревної сировини й недеревної продукції лісу,
а також екологічно продуманих систем лісорозведення;
– лісівничо-екологічне та економічне обґрунтування довгострокових лісових програм
і їхня незалежна (позавідомча) екологічна експертиза;
– формування системи еколого-економічного аналізу у сфері використання й охорони
лісових ресурсів, а також різних видів моніторингу лісів;
– формування цілісного, комплексного
економічного механізму реалізації екологічної
політики в лісовому комплексі в умовах становлення здорового ринкового середовища, тобто
створення ефективного механізму екологічно
стійкого, багатоцільового використання, відтворення й охорони лісових ресурсів на міжгалузевій основі.
Основні напрями довгострокового розвитку глобального лісового господарства визначаються зростаючим їхнім значенням у житті
країн світової спільноти, у зв’язку з чим необхідно:
– збереження лісів, збільшення лісокультурної площі різних країн і планети загалом,
подальше підвищення творчої, благородної ролі
лісів під час задоволення потреб людства в лісових ресурсах, товарах і послугах, пов’язаних
із лісовими екосистемами;
– створення системи критеріїв та індикаторів (стабільного) сталого управління глобальним лісовим господарством, поєднуючи
загальнопланетарні та національні інтереси;

– неконфліктне, гнучке рішення проблем
світової торгівлі лісовими ресурсами, товарами
й послугами, пов’язаними з лісопромисловою
діяльністю, взаємозв’язок торгівлі з впливом
лісової промисловості на навколишнє природне
середовище;
– становлення нових, зваженіших підходів до оперативної мобілізації фінансових
ресурсів із метою досягнення ефективнішого
управління лісовим господарством, лісами на
основі передачі новітніх (високих) технологій
країнам, що використовують лісові ресурси
головним чином, через їх продажу;
– створення необхідних сприятливих
організаційних умов (включно з установчими
зв’язку на національному, регіональному та
міжнародному рівнях) у наявній системі міжурядових, міжнародних, а також і недержавних організацій для забезпечення належного
стабільного управління лісами планети;
– розширення участі в плануванні та прогнозуванні лісокористування, відтворення лісових ресурсів різних соціальних верств населення при забезпеченні державою прозорості та
доступності процесів планування й управління
лісами, загалом лісовим народногосподарським
комплексом;
– всебічний розвиток реальної міжгалузевої інтеграції в національних економічних
структурах і міжнародної економіки загалом.
Успішне розв’язання проблем сталого
(екосистемного) управління лісами України
утворюватиме соціальні, екологічні та економічні умови, вкрай необхідні для життя людства на планеті, поступального розвитку країн
світової спільноти.
Міжнародне регулювання (правове та
економічне) взаємовідносин держав у сфері
дотримання екологічних вимог у сфері лісогосподарювання включає, на нашу думку, такі
основні аспекти:
– формування системи правового забезпечення вирішення екологічних проблем — загальнодержавних законів, міждержавних угод,
які базуються на єдиній методології й загальних принципах сталого економічного розвитку,
а також на екологічних програмах;
– координацію основних принципових положень нормотворчих робіт в упорядкуванні
національного використання та охорони лісових ресурсів;
– визначення й узгодження між державами правового порядку й основних напрямів
використання суміжних лісових ресурсів;
– створення й підтримання економічного
механізму еколого-правової відповідальності в
міждержавній системі природокористування,
цивілізоване вирішення можливих суперечок
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про відшкодування шкоди прикордонними державами;
– розвиток міждержавних природоохоронних структур, що діють на основі погоджувальних процедур для координації діяльності
в галузі використання й охорони лісових комплексів міжнародного значення, контролю за
дотриманням узгоджених екологічних вимог;
– становлення різних систем моніторингу
раціонального лісокористування й охорони довкілля на міждержавній основі.
Для поглиблення сутнісно-змістовної
основи глобального лісового господарства важливо розглянути взаємодію процесів глобалі-

зації та сталого просторового розвитку лісогосподарювання (табл. 1).
Зупинимося на деяких положеннях ознак,
які визначають сутність та характер процесів
глобалізації та сталого просторового розвитку
лісового господарства (лісогосподарювання).
Різні ієрархічні рівні лісогосподарювання визначають різні рівні концентрації відтворювальних процесів щодо лісових ресурсів
і кінцеву мету. Метою глобалізації лісового
господарства є створення єдиного фінансовоекономічного простору лісогосподарювання з
урахуванням глобальних екосистемних послуг
лісів, що вимагає певною мірою уніфікацію та

Таблиця 1
Порівняльна характеристика процесів глобалізації та сталого просторового розвитку
лісогосподарювання
Глобалізація лісового
господарства
(лісогосподарювання)

Ознака

Сталий просторовий розвиток
лісогосподарювання

Визначальний зміст процесу

Усунення національних
бар’єрів: інституціональних,
економічних, екологічних,
соціальних, культурних та ін.
у лісовій справі

Узгодження
економічної,екологічної
складової на різних
ієрархічних рівнях
господарювання з
урахуванням потреб у
лісоресурсному потенціалі
нинішнього та майбутнього
поколінь

Кінцева мета

Єдиний фінансовоекономічний простір
лісогосподарювання
з урахуванням екосистемних
послуг лісів

Використання та збереження
лісових екосистем

Характер процесу

Об’єктивно-суб’єктивний

Об’єктивний

Виміри

Ситуативні: економічні,
фінансові, лісівничі, культурні
та ін.

Соціо-еколого-економічні,
лісівничі

Рушійна сила

Фінансово-економічні інтереси
та екологічні протиріччя в
справі лісокористування

Глобальний
Національний
Регіональний
Локальний

Основні суб’єкти регулювання

Міжнародні організації
Транснаціональні корпорації
Уряди країн
Неурядові організації

Міжнародні організації
у форматі вирішення
екологічних проблем
Міжнародні лісівничі
організації
Неурядові неприбуткові
організації
Державні та регіональні
органи управління
Територіальні громади

Роль соціо-екологоекономічних оцінок

Супутня

Визначальна

Джерело: сформовано Яровою І.Є. на основі [17].
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усунення національних відмінностей у механізмах регулювання використання лісоресурсного
потенціалу.
Забезпечення сталого просторового розвитку потребує врахування національних
особливостей трансформації простору лісогосподарювання (економічних, фінансових,
екологічних, соціальних). Така концептуальна
позиція простежується, зокрема, й у роботі
[18]. Протиріччя глобальних і національних
інтересів у лісогосподарюванні породжують суперечливість, зокрема, у фінансуванні лісового
господарства різних за рівнем розвитку країн.
Так, наприклад, країни, які є на різних етапах
соціально-економічного розвитку за екологічною кривою Кузнеця потребують різних обсягів
та методів фінансування [17, с. 30].
Є також певна відмінність у рушійних
силах глобалізації лісового господарства та
сталого просторового розвитку лісогосподарювання. Глобалізація лісового господарства
насамперед визначається фінансово-економічними інтересами транснаціональних компаній у сфері сировинного використання лісових
ресурсів і це породжує протиріччя в системі
планетарних екосистемних послуг лісів. Отже,
глобалізація лісового господарства передбачає
формування єдиного фінансово-економічного
геопростору. Сталий просторовий розвиток
лісогосподарювання орієнтований на збалансоване використання лісоресурсного потенціалу,
досягнення якого є неможливим без економічного зростання, що теж у сучасних умовах
потребує інтеграції в глобальну соціо-екологоекономічну систему.
Тут варто зазначити, що реалізація цілей
сталого просторового розвитку лісогосподарювання потребує вкладення довгострокових
інвестицій у відтворення лісів. Водночас світові
фінансові ринки, які є домінуючою силою розвитку глобалізаційних процесів, цілеспрямовані на короткострокові інвестиції зі швидкою
віддачею [17, с. 30].
Отже, глобалізація лісового господарства
та сталий розвиток лісогосподарювання через
наявність спільних та відмінних ознак загострюють протиріччя глобальних та національних інтересів, а також фінансово-економічних
та соціо-еколого-економічних, що має враховуватися в стратегічних орієнтирах збалансованого розвитку лісового господарства на всіх
рівнях просторового розвитку. Варто тут також
зробити акцент на тому, що саме загострення
негативних наслідків глобалізації призвело до
необхідності переходу до моделі сталого розвитку [17]. Зв’язки між процесами глобалізації та
сталого просторового розвитку набувають різностороннього характеру. Так, у роботі [19] ви-

діляються два напрями впливу глобалізації на
сталий розвиток: «вшир» — ідеї сталого поширюються між країнами як результат посилення
глобалізаційних процесів; «вглиб», коли мова
йде про врахування внутрішніх особливостей
країни щодо принципів сталого розвитку. Безумовно, виявлення якісних взаємозв’язків між
глобалізацією лісового господарства та сталим
просторовим розвитком лісогосподарювання є
достатньо складним завданням, оскільки ефекти (результати) такої взаємодії мають складний просторово-часовий вимір [20–23]. Проте
треба констатувати, що поширеною є думка
про наявність деструктивного впливу глобалізаційних процесів лісокористування на стан
лісів, що пов’язують передусім з економічною
глобалізацією. Посилюється негативний вплив
транскордонного, зокрема, лісопромислового
виробництва й міжнародної торгівлі деревиною
на екологічний стан лісових ресурсів окремих країн і світу загалом. Водночас основним
джерелом негативного впливу глобалізації на
природні екосистеми вважають міжнародну
торгівлю, яка, за браком належної екологічної політики, завдає значної шкоди довкіллю
[20; 24; 25].
З цих позицій міжнародне співробітництво
лісових відомств у справі раціонального використання і відтворення лісових екосистем має
орієнтуватися на взаємоприйнятне вирішення
таких питань [26–28]:
– розроблення спільних планів дії (взаємодії) щодо використання та відтворення лісів
із позиції підтримання біорізноманіття, збереження й одночасно розвитку середозахисних,
середоутворюючих функцій лісових екосистем,
особливо прикордонних;
– узгодження національних і міжнародних
критеріїв і індикаторних показників (вимірювачів) сталого управління лісогосподарською
діяльністю, включно з оцінками еколого-економічного збитку, пов’язаного з інтенсивним і
великомасштабним забрудненням і, відповідно,
деградацією природного середовища;
– сприяння становленню та практичної
реалізації узгодженої екологічно орієнтованої
лісової політики (на міжнародному та національному рівні). Загальний екологічний, суміжний лісовий простір об’єктивно зобов’язує
країни світової спільноти обмінюватися досвідом, шукати нові форми співпраці в рамках
проведеної лісової політики.

ВИСНОВКИ
Результати дослідження свідчать, що
основними передумовами розвитку системи міжнародних відносин у лісовому секторі
на засадах сталого просторового розвитку є:
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глобалізація лісового господарства, необхідність реалізації принципів сталого екологічно
збалансованого відтворення і використання
лісових ресурсів та екосистемного підходу до
управління лісами на всіх рівнях господарювання (міжнародному, національному, регіональному та локальному).
Міжнародне співробітництво лісових відомств у форматі глобального лісового господарства має орієнтуватися на взаємоприйнятне
вирішення таких питань: розроблення спільних
планів дій щодо використання і відтворення

лісів із позиції підтримання біорізноманіття,
збереження і одночасного розвитку екологічних функцій лісових ресурсів (особливо в
умовах зміни клімату та глобальних лісових
пожеж); сприяння становленню та практичній реалізації узгодженої екологічно орієнтованої лісової політики (на міжнародному,
національному, регіональному та локальному
рівнях), яка має спиратися на реалізацію механізмів міжнародного екологічно орієнтованого (сталого, екосистемного) лісового менеджменту.
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formation of the system of international ecological management of forestry for the implementation of the
ecosystem approach in the system of spatial forest management. The necessity of forming a fundamentally
new state ecologically oriented forest policy of Ukraine, based on the reassessment of human views on
the role of forests in the global environment, was stated. The basic requirements for ecologically oriented
national forest policy in the field of rational use and reproduction and protection of forest resources are
formed. The main ways of solving environmental problems in the system of sustainable forestry are also
outlined. The main directions of long-term development of global forestry are determined. The main directions of long-term development of global forestry are determined. The main components of international
regulation of relations between states in the field of compliance with environmental requirements in the
field of forestry have been formed.
Keywords: globalization, international relations, forest policy, forest resource potential.
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