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Півн.Рейн- 

Вестфалія 

Німеччина  Україна  

Площа лісів, млн. га 0,915 11.1 9,7 

Лісистість,% 27 31 15,7 

Запас деревини на корені, млрд. 

куб.м 

3,4 2 

Середня зміна запасу (приріст) 8,3 110 35 

Річна заготівля, млн. куб.м 4,8 62  18-20 

Працівників, тис. осіб 180 1.200 ? 

- У лісовому секторі 5 78 ? 

- У лісопильньому, деревному 

виробництві, виробн. паперу 

20 195 ? 

- У меблевому, деревообробному, 

поліграф. виробн., дерев’яному 

будівництві та інш. виробництвах 

155 927 ? 

Річний оборот, млрд. € 38  181  ? 

Кількість підприємств 20.000 185.000 ? 

Економічні індикатори: Лісовий і деревний сектор 



Лісовий і деревний сектор  
 
 

Різні регіональні особливості та потенціал 
Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат   
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Лісове підприємство - двигун і мотиватор у лісовому і деревному 

кластері 

Лісовий і деревний сектор (кластер) 
 
 



Модель децентралізації повноважень з лісоуправління в Україні 

 

ВЕРХОВНА  РАДА 
УКРАЇНИ 

Національний  рівень  - інституційні функції:  

  визначає 

засади лісової 

політики 

  законодавче 

регулювання 

відносин 

 затверджує 

національні 

програми 

розвитку 

 інші 

повноваження 

надані 

законами 

України 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ 

забезпечує  

 реалізацію 

лісової політики 

 розробку та 

виконання 

національних 

програм 

  координацію  

центральних 

органів 

виконавчої влади 

 інші повнова -

ження надані  

законами України 

Мінагрополітики та 
продовольства 

України 

забезпечує :    

  формування та 

реалізацію лісової 

політики, стратегії і 

напрямків 

розвитку 

 нормативно-

правове 

регулювання 

 розробку та вико-

нання  націона-

льних , галузевих 

програм 

 і  нші  повнова-

ження надані  

законами України 

Законодавча, нормотворча, державне управління і контроль Державна підтримка 

НАЦІОНАЛЬНЕ ЛІСОВЕ 
АГЕНТСТВО (Центр)  - 

забезпечення розвитку лісу 

ІНСТИТУТ  МЕНЕДЖМЕНТУ ЛІСУ * 
 формування держзамовлень 

 організація конкурсів, тендерів 

ІНСТИТУТ  “УКРЦЕНТРКАДРИЛІС” 

  підготовка та перепідготовка 

кадрів 

   консультації та інформування 

ІНСТИТУТ  “УКРЛІСПРОЕКТ” 

   лісоінвентаризація та 

лісовпорядкування, 

   лісовий кадастр, моніторинг 

лісу 

ІНСТИТУТ  ЛІСОВОЇ  НАУКИ 

(філії: УкрНДІЛГА; УкрНДІгірліс; 

УкрДіпроліс) 
Дослідження та обгрунтування 

   лісової політики, стратегій та 

пріоритетів 

 нормативне забезпечення 

* Інститут менеджменту лісу Національного лісового 
агентства (центру)  - на базі апарату  ДАЛРУ 



Модель децентралізації повноважень з лісоуправління в Україні 

 

ОБЛАСНА РАДА  
(виконавчі органи) 

Регіональний (обласний рівень)  - інституційні функції:  

Забезпечує:  

  реалізацію державної 

лісової політики 

  розробку, фінансування та 

виконання регіональних 

програм 

  координацію місцевих 

органів лісового  та 

мисливського господарства 

надання у власність,  

постійне  та тимчасове 

користування  лісів 

 інші повноваження надані 

законами України 

Нормотворча, державне управління і контроль Господарська 

ГЕНЕРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ДИРЕКЦІЯ ЛІСІВ * 

забезпечує :    

  координацію лісових та мисливських 

господарств  

розробку та виконання  регіональних 

програм розвитку лісу  та 

мисливського  господарства 

організацію та координацію роботи з 

лісовпорядкування лісів області,  

   та планування, фінансування та 

виконання планів лісомисливського 

господарювання 

 інші повноваження надані  законами 

України 

* ГДДЛ – на базі апарату  ОУЛМГ: колегіальний орган управління - 
рада директорів лісових та лісомисливських господарств 



Організація Державного регіонального лісового підприємства 
( приклад структури та повноважень  апарату регіональної дирекції лісів Північного Рейну - Вестфалія в 
Німеччині) 

Директор Державного 
лісового підприємства 

Управління I 
Центральні 

служби 

Комісія державного підприємства Штатні працівники 

 Штат 
 Організація 
 Координація  
 Освіта і 

навчання 
 Послуги 
 Контрактний 

орган 
 Управління 

якістю 
 Інформаційні 

технології та 
комунікації 

Управління II  
Державні 

ліси 

 Управління 
державними 
лісами 

 Мисливство 
 Операції з 

нерухомістю 
 Лісові роботи 
 Навчання 

лісових 
працівників  

 Центральний 
маркетинг 
деревини 

 Логістика і 
транспорт 

Управління III 
Приватні та 

корпоративні 
ліси 

 Збереження 
лісів 

 Забезпечення 
лісових 
функцій 

 Управління 
національним 
парком 

 Фінансування 
 Лісова екологія 
 Екологічна 

освіта 
 Захист лісу 

Управління IV 
Охорона 
природи, 

екологічна 
освіта 

 Поради і 
настанови 

 Лісові послуги 
 Лісівничі 

Асоціації/ 
об’єднання 

Управління V 
Лісова 

промисловість, 
науково-

дослідна робота 
та зміни клімату 

 Лісовий і 
деревний 
кластер 

 Пропагування 
деревної 
промисловості 

 Захист клімату 
 Міжнародна 

співпраця 
 Управління 

деревними 
ресурсами 

 Розробки і 
дослідження 

Відділ 
мисливства 

 Нагляд 
 Фінансу-

вання за 
рахунок 
податку 
на полю-
вання  

 Адмініст-
рування 
податку 
на полю-
вання  

14 лісових підрозділів (лісгоспів), 1 лісовий підрозділ Національного парку, 1 лісовий підрозділ освіти і 

науки,   300 лісництв 



Стратегічні мета, принципи та пріоритети лісоуправління 

Глобальна стратегічна мета лісоуправління 
Лісогосподарювання основане на принципах сталого розвитку та 
раціональному використанню економічних, екологічних та соціальних функцій 
лісу задля суспільного розвитку  

 

 

Принципи сталого лісогосподарювання 
1. Збалансованість господарських заходів задля відновлення, збереження, 

підтримки і безперервності використання всіх корисних властивостей лісів  
2. Оптимізація виробництва деревини та невиробничих екосистемних послуг  

для  досягнення найбільших вигод 
3. Забезпечення стійкості  та захисту лісів  від шкідників, хвороб, вітровалів і 

т.п. превентивними заходами 
4. Екологізація економіки лісогосподарювання  
5. Економічна ефективність господарювання – впровадження плати за 

використання всіх корисних властивостей лісу  
6. Постійність контролю, моніторингу та оцінки успішності лісогосподарювання 

 
 

 



Стратегічні цілі та пріоритети лісоуправління 

Стратегічна мета 1. Сприяння екологічному лісоуправлінню (в Карпатах на 

засадах водозбірного принципу) 
Пріоритет 1: … наближеному до природи веденню лісового господарства  
Пріоритет 2: …оптимальній транспортній доступності лісів та використанню 
екологічно безпечних технологій та техніки 
Пріоритет 3: … збереженню, поліпшенню і оздоровленню біорізноманіття 

Стратегічна мета 2. Сприяння захисту та покращенню навколишнього 

середовища 
Пріоритет 4: … адаптації лісів до наслідків зміни клімату  
Пріоритет 5: … покращенню охорони та захисту лісів  
Пріоритет 6: … моніторингу, інвентаризації та впорядкуванню лісів  

Стратегічна мета 3. Сприяння покращенню якості життя місцевого 

населення 
Пріоритет 7: … підвищенню захисних функцій лісів  
Пріоритет 8: … збільшенню внеску лісового господарства в місцеву економіку 



Стратегічні мета та пріоритети лісоуправління  
Стратегічна мета 4. Сприяння конкурентоспроможності лісового сектору 
Пріоритет 9:  …економічній багатофункціональності, життєздатності та 

конкурентоспроможності  лісового господарства  
Пріоритет 10: … науково-дослідному та технологічному розвитку  
Пріоритет 11: … оцінці та просуванню недеревних лісових ресурсів та послуг 
Пріоритет 12: … використанню лісової біомаси для виробництва енергії 
Пріоритет 13: …співробітництву лісогосподарників, лісокористувачів і споживачів 

лісоресурсів 
Пріоритет 14: …підвищенню освіти, професійного та профорієнтаційного навчання  

 
Стратегічна мета 5. Сприяння зміцненню співпраці, координації та зв'язків 
Пріоритет 15: … виконанню міжнародних зобов'язань пов'язаних з лісами при 

реалізації національної та регіональних програм розвитку сектору 
Пріоритет 16: …міждержавному та міжвідомчому співробітництву, кооперації та 

комунікації при впровадженні лісової політики, що впливає на лісовий 
сектор 

Пріоритет 17: …законним інтересам і потребам власників лісу, лісокористувачів, 
споживачів лісових ресурсів та суспільства 

Пріоритет 18: …заохочення використання лісоресурсів з лісів в яких здійснюється 
стале господарювання 

Пріоритет 19: …екологічній освіті та системній співпраці з громадськістю для 
позитивних змін та усвідомлення важливості лісового сектору 



Дякую за УВАГУ! 
Юрій Дербаль 

+3080663096619 
Агентство   “ФОРЗА” 

www.forza.org.ua 
 
 

http://www.forza.org.ua/

