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Питання для розгляду:

1. Сучасний стан добровільної лісової сертифікації - основні позитивні 
тенденції та фактори стримування.

2. Виникаючі можливості для поліпшення існуючої ситуації. 

3. Існуючі ризики у процесі реорганізації.



Позитивні досягнення та тенденції внаслідок впровадження сертифікації 

1. Cтимулювання внесення змін у вітчизняне законодавство (ОВД, доступ до публічної 
інформації, антикорупційна політика, природоохоронне законодавство тощо)  

2. Сприяння впровадженню в Україні міжнародної практики управління (системність, 
комплексність у підходах, стратегічне планування, моніторинг тощо)  

3. Поліпшення внутрішньої системи управління (розподіл повноважень, персоналізація 
відповідальності за процеси)

4. Поліпшення культури виробництва (в т.ч. охорона праці)  

5. Поліпшення комунікації із зацікавленими сторонами

6. Сприяння збереженню біорізноманіття (в т.ч. виділення репрезентативних насаджень, 
біотопів, ектотопів, Смарагдової мережі тощо) 

1. Сучасний стан добровільної лісової сертифікації - основні досягнення та 
фактори стримування



1. Сучасний стан добровільної лісової сертифікації - основні досягнення та 
фактори стримування

Фактори стримування 
1. Недостатня освіта персоналу

2. Нераціональний розподіл повноважень (переважно все замикається на одній особі)

3. Недостатнє розуміння процесів сертифікації і відповідальності як утримувача 
сертифікату

4. Недостатнє розуміння відповідальності як утримувача сертифікату

5. Недостатня зацікавленість як керівництва, так і персоналу 

6. Формалізація підходів до виконання вимог Стандарту

7. Розбіжність між вимогами законодавства та вимогами Стандарту

8. Економічні та ресурсні обмеження через значне податкове навантаження



Можливості подальшого розвитку сертифікації

1. Можливість централізованого контролю за дотриманням вимог Стандарту (формування 
внутрішнього відділу сертифікації, здійснення внутрішніх аудитів, автоматизація контролю тощо)

2. Можливість уніфікації у підходах щодо дотримання вимог Стандарту

3. Можливості поліпшення кадрової політики (уніфіковані критерії відбору та прийому на роботу, 
формування вимог до рівня лісівничої освіти тощо)

4. Централізоване формування рекомендацій для поліпшення Стандарту та впровадження його 
вимог (Відстоювання раціональних лісівничих підходів на міжнародному рівні)

5.
Поліпшення відкритості лісової галузі для громадськості (розробка ефективної моделі комунікації та 
залучення їх до процесів ведення лісового господарства, зокрема через створення централізованого відділу 
комунікації з громадськістю) 

6. Більші можливості для співпраці з потужними міжнародними комерційними та некомерційними 
організаціями 

7. Поліпшення культури виробництва. 

2. Виникаючі можливості для поліпшення існуючої ситуації 



3. Існуючі ризики у процесі реорганізації

Ризики, що можуть знецінити ідею добровільної лісової сертифікації 

1.
Зниження внутрішніх вимог до системи управління та ведення л/г (деякі лісгоспи 
досягнули дуже високого рівня лісоуправління, але «вирівнювання» вимог може призвести 
до його деградації; невірна кадрова політика може призвести до неспроможності щодо 
підтримування системи на належному рівні)

2.
Зниження стимулів до підтримання сертифікації на належному рівні (обмеження у 
фінансових ресурсах та внутрішніх інвестиціях філій ДП «Ліси України», розбалансування 
між фінансовими результатами та оплатою праці філій тощо) 

3.
Збільшення ризику створення негативних інформаційних приводів для 
висвітлення як у внутрішніх, так і міжнародних ЗМІ (будь-яка негативна інформація 
відноситиметься насамперед до ДП «Ліси України, а не окремого її підрозділу) 

4. Зростання ризику надмірної комерціалізації лісівничих підходів та лісоуправління 
в цілому (у Статуті ДП «Ліси України» саме цьому аспекту приділено найбільше уваги) 

5.
Формалізація сертифікаційних процесів (відсутність «постійного вдосконалення») 
(це призводить до зростання вірогідності трансформації потенційних невідповідностей у 
реальні невідповідності дотримання вимог Стандарту). 
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