
ОГЛЯД ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ:
СПРОМОЖНІСТЬ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН 
ТА ВІДПОВІДАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ

Павло Кравець

FSC Україна



Означення стейкхолдерів (зацікавлених сторін): будь-яка група або індивідуум, які
можуть впливати або на яких може впливати досягнення організацією своєї мети.

Зацікавлені сторони в лісовому господарстві
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Не передбачала групування;

Не включала аналіз на різних рівнях;

Не охоплювала увесь інструментарій нарощування і реалізації спроможностей.

Оцінка спроможностей зацікавлених  сторін
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Локальний

Операційна діяльність 

Регіональний

Управління і контроль

Національний

Управління та політика

Громадські слухання

Перемовини з адміністрацією

Консультації та процедури 
оскарження під час FSC 
сертифікації

Громадські ради Громадські ради

Робочі групи

Дискусійні площадки



Оцінка спроможностей через призму соціологічних
досліджень
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https://zn.ua/ukr/internal/politichno-neaktivni-virok-chi-perspektiva-dlja-zrostannja.html



Низька активність  (10 % громадян 
долучаються до суспільно-політичної 
активності)

Низька довіра серед різних груп зацікавлених 
сторін

Незбалансованість інтересів через 
відсутність/слабкість відповідних інституцій

Висновки
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Як правило, знаходиться за межею традиційного погляду на лісову політику;

Відчувався брак експертного внеску за цією складовою;

Знаходиться наприкінці ланцюга постачання та зазначає меншого регуляторного 
впливу.

Відповідальне споживання
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Роздрібна торгівля лісової продукції є однієї з найменш фіксалізованою та 
контрольованою сферою діяльністю (дрова, гриби, ягоди);

Відповідальне споживання
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Споживачі толерантно ставляться до купівлі 
продукції, яка добута незаконно (червонокнижні 
види тощо);

Механізм моніторингу внутрішнього споживання 
вітчизняних лісоматеріалів обмежується 
користувачами ЕОД та першою ланкою споживання



Відповідальне споживання: внесок від FSC Україна

8 https://ua.fsc.org/ua-uk/newsfeed/zeleni-zakupivli-rozvivati-ekonomiku-ta-zberegti-lisi

15 грудня відбувся 4-тий «Лісовий 
діалог» присвячений питанню розвитку 
публічних і приватних зелених 
закупівель



Декларовані уподобання та споживча поведінка
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Опитування GlobeScan 12000 споживачів у 15 
країнах світу 
https://fsc.org/en/consumerinsights2021

Разом із тим:

Лише 4,5% відходів в Україні йде на повторну 
переробку
Європейський рівень вторинної переробки 
відходів – 47%

https://mind.ua/openmind/20233322-zarobiti-na-
paperi-yak-recikling-dopomozhe-zberegti-ukrayinski-
lisi

https://fsc.org/en/consumerinsights2021
https://mind.ua/openmind/20233322-zarobiti-na-paperi-yak-recikling-dopomozhe-zberegti-ukrayinski-lisi


Законодавство передбачає можливість здійснення 
зелених закупівель (критерії сталості лісоуправління 
тощо)

Існує брак обізнаності щодо зелених закупівель

Зміна споживчої поведінки відбуватиметься по мірі 
збільшення купівельної спроможності, підвищення 
свідомості громадян і довіри в суспільстві

Сфера споживання лісової продукції не може 
залишатися осторонь державного регулювання і 
контролю

Відповідальний бізнес має відігравати важливу роль 
у формуванні попиту на лісову продукцію, яка 
походить з відповідальних джерел

Висновки
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