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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ 

СТІЙКОГО РОЗВИТКУ 

 

Сталий менеджмент лісів - це управління лісами відповідно до принципів сталого розвитку. Сталий 

менеджмент лісів повинен підтримувати рівновагу між трьома основними складовими: екологічною, 

економічною та соціокультурною. Успішне досягнення сталого управління лісовими ресурсами 

забезпечить інтегровані вигоди для всіх, починаючи від соціального значення охорони засобів для 

існування, захисту біорізноманіття та екосистем, що забезпечуються лісами, до підвищення доходів від 

використання лісових ресурсів та лісової продукції субʼ єктами господарювання. 

"Лісові принципи", прийняті на Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку в Ріо-де-

Жанейро в 1992 році, охопили загальне міжнародне розуміння сталого лісокористування на той час, 

після чого було розроблено цілий ряд критеріїв та показників для оцінки досягнення сталого 

лісокористування на глобальному, регіональному, державному та місцевому рівнях управління.  

У 2000 році Економічна і Соціальна Рада Організації Об'єднаних Націй заснувала Форум Організації 

Об'єднаних Націй по лісах (ФООНЛ), основним завданням якого було сприяння "... управлінню, 

збереженню та сталому розвитку всіх видів лісів..." на підставі Ріо-де-Жанейрської декларації, принципів 

лісового господарства, глави 11 «Порядку денного на XXI століття» та інших ключових етапів 

міжнародної лісової політики.   

У 2006 році ФООНЛ на своїй шостій сесії досягнуло домовленості щодо загальних глобальних цілей, 

що стосуються лісів, а саме: 

- зменшити втрати лісового покриву в усьому світі за допомогою сталого лісокористування, 

включаючи захист, відновлення, лісонасадження та лісовідновлення, а також збільшити зусилля, 

спрямовані на запобігання деградації лісів; 

- значно збільшити площу стійких лісів, у тому числі захищених лісів, та збільшити частку лісової 

продукції, отриманої з лісів, що мають сталий розвиток. 

Серед нещодавніх кроків у напрямі сталого розвитку 25 вересня 2015р. 194 країни Генеральної 

Асамблеї ООН прийняли Програму розвитку 2030 р. "Трансформування нашого світу: Програма 2030 

для сталого розвитку". У вересні 2017 року Уряд України презентував Національну доповідь цілей 

сталого розвитку України, яка презентувала 17 адаптованих цілей сталого розвитку беручи до уваги 

розвиток України, серед яких ціль №15: «Захист та відновлення екосистем суші», що має завдання 15.2 

«Сприяння сталому управлінню лісами».  

Отже, світова спільнота та Українська влада роблять значні кроки для сталого управління лісами, але 

ефективне управління не може забезпечуватися без достовірної інформації, за надання якої відповідає 

бухгалтерський облік.  

Для досягнення цілей сталого лісокористування бухгалтерський облік повинен надавати 

управлінському персоналу інформацію щодо наявності, стану, якості, зокрема екологічної, руху лісових 

ресурсів та лісової продукції, а також щодо доходів, витрат і можливих зобовʼ язань, повʼ язаних зі 

сталим лісокористуванням. 

 Таким чином, організація та методика бухгалтерського обліку має бути удосконалена для виконання 

завдання щодо формування необхідної інформації для досягнення сталого лісокористування. 

Удосконалення мають стосуватися і методик аналізу для забезпечення можливості формувати проекти 

управлінських рішень щодо управління лісовими ресурсами з дотриманням положень концепції сталого 

розвитку.  

 


