
 

 

 
  

 

 

Науково-практична конференція 
«Соціальні та екологічні виклики лісам і лісовому менеджменту та їх подолання» 

 
23 жовтня, 2018  
Конференц-зал, ауд. 69, корп. 1, НУБіП України 

 
Вітальне слово Ректора НУБіП України проф. Станіслава Ніколаєнка та  
                              Заступника Голови Держлісагентства України Володимира Бондаря 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ             Головуючий Анатолій Швиденко 
 

д.с.-г.н., проф. Анатолій Швиденко 
Міжнародний інститут прикладного системного аналізу, Австрія 
Адаптація екотонів лісів середньої широти: проблеми управління лісами 
 
к.н. Люціо Бротто 
ETIFOR, Відокремлений підрозділ університету Падуа, Італія 

Впровадження доступу до фінансування екосистемних послуг: від теорії до практики 
 
к.н. Кристофер Рейер 
Потсдамський інститут вивчення впливу клімату, Потсдам, Німеччина 
Назва доповіді буде зазначена додатково 

к.н. Маріон Карман 
FSC, Моніторинг та оцінка програм, Бонн, Німеччина 
Сертифікація лісового господарства як інструмент сприяння сталого лісового  
господарства: розробка стандартів та дослідницькі потреби 
 
к.н. Сергій Веневський 
Університет Цинхуа, Пекін, Китай 
Застосування глобальних динамічних моделей рослинності для прогнозування  
природних пожеж в Україні 
 
д.б.н., проф. Григорій Криницький 
Національний лісотехнічний університет України, Львів, Україна 
Наближене до природи лісівництво як основа сталого ведення лісового господарства 
 
д.с.-г.н., проф. Петро Лакида 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна 
Інституційний розвиток: від національної лісової політики до наближеного до природи лісівництва 
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Перерва на обід 12:30-13:30 

Секційне засідання №1 (ауд. 97) 
Оцінка стану лісів і лісового господарства 

 
Головуючий Сергій Зібцев 

Секційне засідання №2 (ауд. 69) 
Інституційні та економічні механізми трансформації лісового 

менеджменту 
Головуючий Ігор Соловій 

д.с.-г.н., проф. Сергій Зібцев  
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 
Проблеми переходу до комплексного управління лісовим пожежами 
в Україні 

д.е.н., проф. Ігор Соловій 
Національний лісотехнічний університет України 
Рамкові умови набору нових інструментів лісової політики: інтеграція 
платежів за екосистемні послуги, лісова сертифікація та соціальні 
інновації 

д.с.-г.н. Андрій Білоус 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 
Порушення впливу на екосистемні послуги в лісових екосистемах 
Українського Полісся 

д.е.н., проф. Ігор Лицур 
Державна установа «Інститут економіки природокористування 
та сталого розвитку Національної академії наук України» 
Стан фіскального регулювання в лісовому господарстві України 
 

д.с.-г.н., проф. Валентина Мєшкова 
Український науково-дослідний інститут лісового господарства 
та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького 
Внесення змін до існуючих нормативних документів щодо управління 
лісом як способу зниження наслідків розповсюдження шкідників 

к.с.-г.н. Павло Кравець 
FSC Україна, Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 
Відповідь FSC на виклики в лісовому господарстві України 

к.с.-г.н., проф. Віктор Маурер 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 
До питання про причину та запобігання масового всихання дерев і 
лісостанів 

к.с.-г.н., доц. Юрій Марчук 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 
Фінансування та оподаткування лісової галузі. Роль держави та 
місцевих громад 

к.с.-г.н., ст. наук. співр. Тетяна Пивовар 
Український науково-дослідний інститут лісового господарства 
та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького 
Стан лісів України за даними моніторингу  

студент Богдан Буліга 
Клузький університе́т імені Бабеша-Бойяї, Румунія 
Лісова сертифікація в різних національних інституційних контекстах: 
порівняльний аналіз невідповідностей, виявлених у європейських 
країнах 

  



 

 

 
  

 

 

к.с.-г.н., доц. Дмитро Бідолах 
Відокремлений підроздул Національного університету біоресурсів і 
природокористування України "Бережанський агротехнічний 
інститут" 
Інвентаризація дерев та 3D моделювання з використанням сучасних 
методів 

к.е.н., доц. Оксана Павліщук 
FSC Україна, Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 
FSC національний стандарт ведення лісового господарства для 
України  
 

к.б.н., доц. Світлана Білоус 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 
Шляхи підвищення толерантності Fraxinus excelsior L. за допомогою 
біотехнологічних методів 

к.е.н. Сергій Розвод 
ТОВ "Легалліс" 
Сучасні тенденції інтеграції стандартів добровільної лісової 
сертифікації у систему менеджменту лісогосподарських підприємств 
 

Євгеній Хань 
FSC Україна 
Просторово-часовий аналіз нелегального видобутку бурштину в 
Україні за допомогою дистанційного зондування 

к.с.-г.н., доц. Ольга Морозюк 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 
Порівняльні характеристики стандартів FSC та законодавства 
України щодо оцінки впливу на навколишнє середовище 

к.с.-г.н., доц. Іван Лакида 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 
Важливість транскордонного співробітництва для отримання кращих 
наукових результатів 

к.с.-г.н., доц. Євгенія Кременецька 
Сумський національний аграрний університет 
Сертифікація недеревинної лісової продукції за схемою FSC: вимоги 
додатку NEPCon та їхня адаптація до лісогосподарської практики 
України 

 
 
Конференц-зал, ауд. 69, корп. 1, НУБіП України 
 
ЗАКЛЮЧНЕ ЗАСІДАННЯ 
Підведення підсумків. Затвердження резолюції конференції 


