
Цифри та факти про жінок
у лісовому секторі України 

Проєкт співфінансується Європейським Союзом (ERDF, IPA II, ENI-UA)

Ліси в жіночих руках



Основне 
про фахівчинь
лісового сектору 

Україна займає в Європі 34 місце за відсотком лісів до загальної площі та 9 місце за
загальною лісовою площею. 
Внесок лісового господарства в економіку України: 60 тис. осіб або 1% працевлаштованих,
обсяг реалізації продукції лісового господарства менше 0,25% від загальноукраїнського.

Дослідження, проведене в «лісових» заповідних установах показало, що в них працює майже в 2.5
рази більше чоловіків, ніж жінок, а середня заробітна плата є майже однаковою. Поряд з чим,
чоловіків-управлінців майже вдвічі більше, а їх заробітна плата на 30% вища, аніж у колег-жінок.



Основне 
про фахівчинь
лісового сектору 

Охорона природи
Адаптація лісів до зміни клімату
Планування та управління в лісовому
господарстві

Для 81% студенток гендерна рівність в організації
важлива, для 11% – неважлива
81% зацікавлені в додаткових навчаннях
65% зацікавлені в програмах наставництва 
Найбільш популярні теми лісівничих навчань:

Планування та управління в лісовому
господарстві
Інвестиції в лісову галузь
Адаптація лісів до зміни клімату

Для 73% фахівчинь гендерна рівність в організації
важлива, для 20% – неважлива
77% зацікавлені в додаткових навчаннях
77% зацікавлені в програмах наставництва 
Найбільш популярні теми лісівничих навчань:

Результати опитувань студенток та фахівчинь лісового сектору
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ГО "Агентство сприяння сталому
розвитку Карпатського регіону ФОРЗА" 

Ліси в жіночих руках
Fem4Forest 

Повага
Рівність

Ліси 

Працюємо
відповідально
та впевнено

Вчимося і
працюємо

задля
майбутнього

лісів

Простір для
розвитку жінок

у лісовому
секторі є

Ліси в жіночих
руках:

працюємо
разом

Тривалість проєкту: 1.07.2020 - 31.12.2022
Мета проєкту: зміцнення потенціалу лісового сектору на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях
шляхом підвищення ступеня залученості та кваліфікації жінок, а також підтримки рівноцінних можливостей на
ринках праці та деревини.
В проєкті співпрацює 14 партнерів з 10 країн Дунайського регіону: Австрія, Болгарія, Боснія та Герцеговина,
Німеччина, Румунія, Словенія, Сербія, Хорватія, Чехія, Україна
Асоційований партнер в Україні: Товариство лісівників України

"За законом чоловіки й жінки мають рівні права й можливості їх реалізації, тому
не слід боятися відстоювати власні інтереси. Зважуйтесь на рішучі вчинки й
перемога завжди буде на вашому боці, я в цьому впевнена."                                                               

Наталія Ревенко, 
начальниця Кіровоградського обласного управління 

лісового і мисливського господарства


