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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний рівень життя суспільства харак
теризується інтенсивним споживанням при
родних ресурсів, великою енергозатратністю та
збільшенням кількості відходів. Наслідками
стрімкого економічного зростання стали не
зворотні зміни природних процесів та взаємоз
в'язків, що створили нові умови для переоцін
ки пріоритетних напрямів розвитку. Таким но
вим напрямом є ведення економіки на основі
сталого розвитку, визнаного більшістю країн
світу як такого, що дозволяє розвивати еконо
міку у довгостроковій перспективі, не виснажу
ючи природу, може задовольнити потреби су
часної людини і не обмежить в задоволенні по
треб майбутні покоління.
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Оскільки від типу клімату залежать умови
життя і діяльності людини, напрями і рівень роз
витку економіки, то глобальна зміна клімату, що
підсилюється великими об'ємами щорічних ви
кидів парникових газів, виступає однією з основ
них та найнебезпечніших загроз людства. За та
ких умов зростає глобальне суспільне екологіч
не, економічне і соціальне значення лісових еко
систем як поглиначів парникових газів і лісового
господарства як галузі національної економіки,
що впливає на процеси поглинання і викиди пар
никових газів лісовими екосистемами. У зв'язку
із загостренням глобальних екологічних загроз
буде зростати суспільна вартість екологічних
послуг щодо поглинання лісовими екосистемами
парникових газів. Це зростання буде пов'язане з
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об'єктивною необхідністю зменшення викидів
парникових газів у довкілля до 2050 року на 50
відсотків та зростанням обсягів суспільної праці,
що буде спрямована на скорочення викидів пар
никових газів промисловими підприємствами,
транспортом та іншими забруднювачами повітря
[9; 10].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питаннями, що пов'язані з глобальною
зміною клімату та значенням лісових екосис
тем у боротьбі з її деструктивними наслідка
ми, займалися: Букша І.Ф., Добролюбова Ю.С.,
Жарова Л.В., Ільїна М.В., Лакида П.І., Лицур
І.М., Синякевич І.М., Туниця Ю.Ю. та інші. Ба
гато уваги в своїх роботах вони приділяли еко
номічній вигоді від здатності лісів поглинати
парникові гази та позитивно впливати на якіс
ний стан довкілля. У працях І.М. Синякевича
значна увага приділена побудові національної
лісової політики на засадах сталого розвитку
як запоруки ефективного функціонування еко
номіки природокористування. Формування си
стеми інструментів лісової політики щодо сти
мулювання парниковопоглинаючої здатності
лісових екосистем є недостатньо опрацьова
ним, однак дуже важливим завданням, на вирі
шення якого і направлена дана стаття.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Ефективність функціонування лісової полі
тики щодо покращення вуглецевопоглинаючої
спроможності лісових екосистем багато в чому
залежить від правильного підбору та послідов
ності впровадження відповідних інструментів
лісової політики. Інструменти лісової політи
ки, спрямовані на стимулювання виробничо
господарської діяльності, що сприяє парнико
вопоглинаючій спроможності лісових екосис
тем, можна згрупувати за характером впливу
на суб'єктів лісокористування [12, с. 34]. До
економічних інструментів можна віднести:
— створення та функціонування національ
ного "Зеленого фонду" для фінансування,
відтворення і охорони лісів "Кіото";
— національну систему менеджменту в лісо
вому господарстві та екологічної сертифікації
лісових екосистем з урахуванням їх спромож
ності поглинати парникові гази;
— відшкодування екологічної шкоди, зав
даної фізичними і юридичними особами лісо
вим екосистемам у випадках, коли вона призве
ла до погіршення поглинання парникових газів;
— державні дотації на заходи, що сприяють
поглинанню лісовими екосистемами парнико
вих газів.
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До адміністративних інструментів лісової
політики, за допомогою яких можна досягти
покращення вуглецевопоглинаючої спромож
ності лісових екосистем, можна віднести:
— національний кадастр парникових газів
у лісовому і сільському господарстві;
— державні стандарти на стан лісових еко
систем, що враховують їх спроможність погли
нати парникові гази;
— встановлення мінімального рівня погли
нання парникових газів;
— заборону експорту круглої кондиційної
деревини.
До правових інструментів лісової політики
в сфері оптимізації вуглецевопоглинаючої
спроможності лісових екосистем слід віднести:
— національне законодавство України, що
регулює діяльність у сфері лісового господар
ства;
— міжнародні домовленості, спрямовані на
збереження та покращення стану лісових еко
систем.
До соціальнопсихологічних інструментів,
спрямованих на загострення соціальної свідо
мості на важливості вуглецевопоглинаючої
спроможності лісових екосистем, відносяться:
— обов'язкове навчання дітей та молоді
правилам поведінки в лісі;
— відкритість та поширення інформації се
ред населення про небезпеку глобального по
тепління та значення лісових екосистем у за
побіганні цього деструктивного явища.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Створення національного "Зеленого
фонду" для фінансування, відтворення і охо
рони лісів "Кіото" випливає із результатів
самітів у Копенгагені (2009) і Канкуні (2010),
в рамках яких світова спільнота дійшла зго
ди щодо створення промислово розвинени
ми країнами "Зеленого фонду". За рахунок
коштів "Зеленого фонду" будуть здійснюва
тися заходи, спрямовані на зменшення ви
ки дів парн иков их г азів у довкі лля та
збільшення поглинання їх екосистемами.
Особлива увага буде приділятися збережен
ню та покращанню якісних характеристик
лісових екосистем як найпотужніших погли
начів парникових газів. Ще один дієвий
спосіб, за допомогою якого можна домогти
ся збільшення поглинання парникових газів
— створення лісів "Кіото". Принципова
відмінність лісів "Кіото" від інших лісів по
лягає в тому, що їх будуть створювати на
землях, на яких понад 50 років не росли

65

АГРОСВІТ № 16, 2013
лісові насадження. До таких земель можна
віднести еродовані та виснажені землі, не
придатні для ведення сільського господар
ства. В Україні під таку категорію підпадає
велика площа земель. Ще в середині 90х
років площа еродованих земель в Україні
становила 10,6 млн га і з кожним роком вона
тільки збільшується [14]. Особливо скрутна
ситуація в центральній та східній частині
держави, де інтенсивно розвивається важка
промисловість. Так, за даними Державного
агентства земельних ресурсів на вересень
2012 р., площа деградованих та малопродук
тивних угідь на Донеччині сягала 205 тис.
гектарів. За останні десять років з орних зе
мель виведено 4,8 тис. га малопродуктивних
та деградованих земель [2]. Переведення цих
земель у покриті лісом території матиме
подвійний позитивний вплив як на клімат,
так і на збереження та якісний стан грунту.
Враховуючи інтенсивність поглинання пар
никових газів молодими деревами [1], при
правильному підборі видів рослин для кож
ної території можна домогтися суттєвого
зниження викидів СО2 в повітрі та покращи
ти загальну екологічну ситуації в регіоні.
Запровадження національної системи ме
неджменту в лісовому господарстві та еколо
гічної сертифікації лісових екосистем з ура
хуванням їх спроможності поглинати парни
кові гази. Виділення вуглецевопоглинаючої
функції з цілого ряду корисних невід'ємних
функцій лісових екосистем диктується сучас
ною екологічною ситуацією в світі. Пробле
ма глобальної зміни клімату відчувається все
сильніше з кожним роком, тому треба роби
ти рішучі кроки в боротьбі з її деструктивни
ми наслідками. Врахування спроможності
лісових екосистем поглинати парникові гази
в системі національного менеджменту та еко
логічної сертифікації як окремого критерію,
дозволить покращити якісні параметри лісів
та зобов'яже лісовласників більше уваги при
діляти екологічним та соціальним функціям
лісів. Цей інструмент сприятиме підвищенню
ефективності не лише лісової, але й екологі
чної політики, оскільки він спрямований на
подолання глобальних екологічних загроз і
зміцнення екологічної безпеки. Ліси, що доб
ре поглинають парникові гази, свідчать про
високу якість продукції лісовирощування, а
також екологічних послуг лісогосподарсько
го виробництва. Удосконалення національної
системи екологічної сертифікації лісів дозво
лить національному лісовому господарству
вийти на новий рівень розвитку та зробить
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його продукцію більш конкурентоспромож
ною на міжнародних ринках, оскільки все
більша частина населення розвинутих країн
свідомо вибирають товари з позначкою "еко
логічний товар".
Функціонування системи відшкодування
екологічної шкоди, завданої фізичними і юри
дичними особами лісовим екосистемам, у ви
падках, коли вона призвела до погіршення по
глинання парникових газів. Цей інструмент ви
тікає із суті принципів екологічної політики,
теоретичне обгрунтування яких зроблене в
ряді наукових праць [12; 13; 15]. Важливе зна
чення для успішного функціонування даного
інструменту має принцип загальнообов'язко
вості. Відшкодування екологічної шкоди по
винно здійснюватися з усіх недобросовісних
лісокористувачів у лісах усіх форм власності.
Для досягнення максимальної ефективності
системи відшкодування екологічної шкоди не
обхідно удосконалити всі питання, пов'язані
з регулювання грошових потоків. Згідно су
часного законодавства кошти, які відшкодо
вуються за шкоду, нанесену лісовим екосис
темам, надходить на рахунки місцевих бюд
жетів. Частина з тих коштів перераховується
в державний бюджет, а решта — залишається
місцевим органам влади і в більшості випадків
направляються на різноманітні місцеві потре
би, які вважаються першочерговими. Відтак
шкода, завдана лісу, не усувається, а його за
гальна здатність до поглинання СО2 поступо
во знижується. Для уникнення проблеми з пе
рерозподілом коштів ефективним буде введен
ня прямих платежів. Сума збитків, що буде
нарахована суб'єкту лісокористування за зав
дану ним шкоду лісовим екосистемам повин
на бути направлена на фінансування конкрет
них дій по усуненню завданої шкоди. Таким
чином буде усунена завдана екологічна шко
да. Основною перешкодою на шляху реалізації
цієї схеми може стати непрозорість дій та не
добросовісність як лісокористувачів, так і
контролюючих організацій. Однак, за такого
розподілу коштів можна домогтися реальних
позитивних змін у національному лісовому
господарстві.
Державні дотації на заходи, що сприяють
поглинанню лісовими екосистемами парнико
вих газів. У процесі заліснення малопродук
тивних чи еродованих земель важливе значен
ня має правильний підбір деревних порід. Не
обхідно враховувати температурні умови, тип
грунтів, режим зволоження на даній території
та обрати такий посадковий матеріал, що буде
проявляти найкращу здатність до росту та
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Таблиця 1. Обсяги виділення кисню та поглинання вуглекислого газу за період утворення
річного приросту деревних порід

Джерело: [7].

розвитку в таких умовах. Необхідно взяти до
уваги також те, що деревні породи мають нео
днакову здатність до поглинання вуглекисло
го газу та продукування кисню. Тому для по
ниження загального рівня парникових газів у
повітрі потрібно створювати такі лісові еко
системи, що будуть найінтенсивніше поглина
ти СО2 в конкретних умовах місцезростання.
У дослідженнях, що проводилися на тери
торії Карпатського національного природного
парку, дається характеристика деревних порід
щодо їх інтенсивності поглинати вуглекислий
газ [7]. Як видно з таблиці 1, хвойні породи де
рев мають більшу киснепродуктивну та вугле
цевопоглинаючу здатність у порівнянні з лис
тяними. Найвищу здатність серед хвойних
порід до поглинання вуглекислого газу і, відпо
відно, до продукування кисню проявляє ялина
європейська, однак лише в бучинах і яличинах.
Такі посадки ялини європейської за 1 рік здатні
поглинати більше 9ти т СО2 з гектара. Дещо
нижчою є вуглецевопоглинаюча здатність мод
рини європейської та сосни кедрової євро
пейської і становить 7,48 т СО2/га за рік. Що
стосується листяних порід, то їх здатність до
Передплатний індекс 21847

поглинання СО2 коливається від 2,3 до 5,4 т
СО2/га за рік. Виняток становить бук лісовий,
чия вуглецевопоглинаюча здатність є більшою
8ми т СО2 з гектару.
Для заохочення лісовласників створювати
лісопосадки з метою зниження загального
рівня вуглекислого газу в повітрі ефективним
буде механізм державних дотацій за посадку та
збереження порід, що мають високу вуглеце
вопоглинаючу здатність. Особливо це сто
сується тих порід, які не на мають визначного
народногосподарського значення, однак про
являють високу інтенсивність до поглинання
вуглекислого газу.
Національний кадастр парникових газів у
лісовому і сільському господарстві — це один
із інструментів лісової політики, який функц
іонує в Україні вже понад 10 років. У націо
нальному кадастрі антропогенних викидів із
джерел та абсорбції поглиначами парникових
газів в Україні за 1990—2009 рр. подана інфор
мація про динаміку рівня парникових газів в
наступних секторах: енергетика; промислові
процеси; використання розчинників та інших
продуктів; сільське господарство; землекори

67

Джерело: [3].

Таблиця 2. Динаміка зовнішньої торгівлі України в сфері деревообробної
та целюлозно=паперової промисловості [3]
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стування, зміни в землекористуванні та лісо
ве господарство (далі — ЗЗЗЛГ); відходи [4].
Що стосується сектора ЗЗЗЛГ, то це єдиний
сектор економіки, де абсорбція парникових
газів перевищує їх викид. У даному секторі
спостерігається чисте поглинання парникових
газів, яке в 2009 році становило 24,9 млн т СО2
екв. Однак, ця величина далеко не оптималь
на, оскільки в 15 разів менша від рівня викидів
у тому ж році. Для оцінки рівня викидів та по
глинання парникових газів у секторі ЗЗЗЛГ
використовують Керівні настанови з ефектив
ної практики для землекористування, змін у
землекористуванні та лісовому господарстві
[11].
Втілення цього інструменту в сферу еколо
гічної і лісової політики сприяє накопиченню
об'єктивної інформації про викиди і поглинан
ня парникових газів у сільському і лісовому
господарстві, сприяє удосконаленню ціноут
ворення на екологічні і соціальні послуги лісо
вих екосистем.
Введення державних стандартів на стан
лісових екосистем враховують їх спроможність
поглинати парникові гази. Цей інструмент пе
редбачає встановлення національних вимог до
стану лісів із врахуванням їх спроможності по
глинати парникові гази, а також додаткових
вимог до лісового менеджменту з метою поси
лення поглинаючої спроможності лісових на
саджень (щодо поглинання парникових газів).
Враховуючи динамічне зростання вартості еко
логічних і соціальних послуг лісових екосис
тем, можна очікувати на те, що в майбутньому
зростатиме кількість країн, які вводитимуть за
борону на суцільні рубки лісу та оголення лісо
вих земель, будуть посилювати заходи охоро
ни лісів від самовільних рубок, пожеж, хвороб
та пошкодження шкідниками. Україні як дер
жаві, яка прагне наздогнати європейські краї
ни за рівнем економічного, політичного та еко
логічного розвитку, доречно удосконалювати
природоохоронну політику, приймати сміливі
та дієві рішення в напрямку охорони, віднов
лення та раціонального використання природ
них ресурсів.
Встановлення мінімального рівня погли
нання парникових газів. Розглядаючи загаль
ний рівень парникових газів в атмосферному
повітрі, більшість науковців основну увагу
приділяють величині їх викидів унаслідок ан
тропогенної діяльності. Окрім максимально
го рівня викидів, надзвичайно важливим є
встановлення мінімального рівня поглинання
парникових газів. Лицур І.М. [6] пропонує
встановити мінімальний рівень поглинання
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СО2 у кількості не менше 2% від викидів. На
нашу думку, ця цифра є недостатньою, оскіль
ки не зможе задовольнити загальновизнаної
мети недопущення підняття температури
більше ніж на 2 °С. На міжнародних конферен
ціях і досі ведуться дискусії щодо максималь
ного рівня викидів між різними державами.
Для вирішення міжнародних суперечок мож
на ввести такий мінімальний відсоток погли
нання парникових газів, який буде відповіда
ти необхідній для кожної держави величині
скорочення викидів, щоб досягти базового
року. Досягнення поставлених цілей щодо ве
личини поглинання парникових газів не може
обійтись без залучення лісових екосистем, ос
кільки поглинання вуглекислого газу — це за
порука росту та розвитку будьякої рослини.
Це сприятиме покращенню якісного та
кількісного стану лісових екосистем у цілому
світі. Перепоглинання парникових газів ство
рюватиме не тільки екологічний та соціальний
позитивні ефекти, але й економічний ефект,
оскільки збільшиться кількість квот, які мож
на буде продати або використати для покрит
тя викидів від власного виробництва [5].
Заборона експорту круглої кондиційної
деревини. Як наголошувалося в попередніх
розділах, рівень лісистості України далекий
від оптимального і віковий розподіл украї
нського лісу не здатен забезпечити достат
ньої кількості деревини для задоволення по
треб населення. Загострює ситуації ще й те,
що Україна постійно здійснює експорт круг
лої деревини. Розглядаючи динаміку експор
ту та імпорту деревини і виробів з деревини
протягом 2007—2012 рр. (табл. 2), варто
відзначити, експорт переважає імпорт в 2,2—
2,9 раз в грошовому еквіваленті. Основу екс
порту складає саме цільна деревина та виро
би з неї, а імпортуються вже перероблена
маса з деревини або інших волокнистих це
люлозних матеріалів. Таким чином, зни
жується необхідність у лісопереробній га
лузі, скорочуються робочі місця, росте за
гальний рівень безробіття. Що стосується ек
спортерів лісоматеріалів, то більша полови
на ринку зайнята підприємствами Державно
го агентства лісових ресурсів України (51%),
решта — приватні фірми (43%) та фізичні осо
би (5%) [8]. Заборона експорту круглої дере
вини не тільки покращить економічну ситу
ації в країні, але й допоможе скоротити об
сяги рубок за рахунок припинення діяльності
приватних фірм та фізичних осіб, основою
діяльності яких був виключно експорт дерев
ної продукції лісу. Додаткові площі лісів, які
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вдасться зберегти внаслідок заборони екс
порту круглої деревини, збільшать відсоток
поглинання вуглекислого газу в Україні та
сприятимуть покращенню екологічної ситу
ації загалом.
Національне законодавство України, що
регулює діяльність у сфері лісового госпо
дарства. В Україні прийнято багато законо
давчих актів, які регулюють поводження з
лісовими ресурсами, серед найважливіших:
Лісовий кодекс України; ЗУ "Про мораторій
на проведення суцільних рубок на гірських
схилах в ялицевобукових лісах Карпатсько
го регіону"; ЗУ "Про охорону атмосферного
повітря"; ЗУ "Про охорону навколишнього
природного середовища"; ПКМ України "Про
врегулювання питань щодо спеціального ви
користання лісових ресурсів"; ПКМ України
"Про затвердження такс для обчислення роз
міру шкоди, заподіяної лісу"; ПКМ України
"Про такси для обчислення розміру шкоди,
заподіяної зеленим насадженням у межах
міст та інших населених пунктів"; ПКМ Ук
раїни "Про затвердження такс для обчислен
ня розміру відшкодування шкоди, заподіяної
порушенням природоохоронного законодав
ства у межах територій та об'єктів природ
нозаповідного фонду України". Основна
увага сучасного законодавства в сфері лісо
вого господарства направлена на оптиміза
цію ведення ЛГ з метою збільшення прибутків
від продажу лісових ресурсів, і тільки деякі з
них направлені на збереження лісів задля
оптимізації їх екологічних та соціальних
функцій. Необхідно прийняти та затвердити
документи, які б звернули увагу на екологічні
та соціальні функції лісів та зобов'язали до
стимулювання
вуглецевопоглинаючої
функції лісів.
Міжнародні домовленості, спрямовані на
збереження та покращення стану лісових
екосистем. Міжнародні конференції на най
вищому рівні та зустрічі глав держав, присвя
чені вирішенню актуальних проблем лісово
го господарства та визнання важливості соц
іальних та екологічних функцій лісових еко
систем чинять великий вплив на свідомість
населення, на усвідомлення важливості обго
ворюваних питань. Залежно від міжнародних
документів, підписаних Україною, формуєть
ся національна та регіональна лісова політи
ки, тому вони мають важливу роль для досяг
ненні сталого лісокористування.
Відкритість та поширення інформації се
ред населення про небезпеку глобального по
тепління та значення лісових екосистем у за
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побіганні цього деструктивного явища. Вплив
на поведінку суспільства за допомогою за
собів масової інформації є одним із найефек
тивніших на сьогодні. Обізнаність широких
мас населення в тих чи інших питаннях може
зіграти вирішальну роль у прийнятті рішення
на державному чи навіть світовому рівні.
Проведення глобального інформування насе
лення про сучасний екологічний стан, про
екологічні проблеми та їх наслідки, допомо
же звернути його увагу на значення лісових
екосистем у вирішенні таких проблем. Необ
хідно донести до кожного, що навіть незнач
на, на наш погляд, шкода лісу може призвес
ти до великих негативних змін у глобально
му масштабі. Людство повинно перестати
жити сьогоднішнім днем і почати думати про
якість життя в майбутньому, усвідомити, що
екологічна та соціальна роль лісу набагато
важливіша за економічну.
Обов'язкове навчання дітей та молоді пра
вилам поведінки в лісі. Будьяка економічна чи
політична діяльність, спрямована на покращен
ня якісного та кількісного стану лісових еко
систем, не дасть вагомих результатів, якщо не
буде підкріплена розумінням та підтримкою
населення. Виховувати в людях любов до лісу
та ознайомлювати їх зі значенням лісових еко
систем для збереження життя на Землі необхі
дно з дитячого віку. Починаючи з дитячих
садків, потрібно впроваджувати бесіди та на
вчання у формі ігор на тему екологічної ролі
лісів. У школах та вищих учбових закладах, не
залежно від професійного напрямку, необхід
но навчати дітей, що ліс — це не "мертвий" то
вар чи дрова, а дім для безлічі тварин і комах;
це живий організм, який дихає, росте і розви
вається та здатен "відчувати біль" від жорсто
кого становлення людей. Любов до Природи,
до лісу, до всього живого починається з сім'ї, з
прикладу батьків, які виховують моральні та
духовні цінності в своїх дітей. Тільки таке еко
логічно свідоме суспільство може досягти мети
сталого розвитку.
ВИСНОВКИ
Покращення якісного стану лісів сприяє
очищенню повітря та води, збереженню грун
тового покриву, знижує ризик повеней та па
водків на прилеглих територіях, сприяє збере
женню біорізноманіття. Лісові екосистеми ма
ють позитивний суспільний ефект за рахунок
морального, духовного та фізичного оздоров
лення населення. Для підсилення екологічних
та соціальних функцій лісових екосистем необ
хідно створити такі умови, за яких лісовласни
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 16, 2013
кам буде економічно доцільно вести лісове гос
подарство на засадах сталого розвитку. Саме
тому впровадження інструментів лісової пол
ітики, які будуть сприяти парниковопоглина
ючій здатності лісових екосистем має дуже
важливе значення з екологічної, економічної та
соціальної точки зору.
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