
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У ЛІСОВОМУ
СЕКТОРІ УКРАЇНИ

гендерн� стереотипи та
упередження
нер�вний розпод�л домашн�х
обов’язк�в
умови прац� та трудов� в�дносини
низький р�вень представництва
ж�нок на р�вн� прийняття р�шень

    У Державн�й стратег�ї управл�ння
л�сами України до 2035 року одн�єю
з проблем визначено гендерну
нер�вн�сть, зокрема недостатнє
представництво ж�нок у л�совому
господарств�, особливо на кер�вних
� в�дпов�дальних посадах.
 
Недостатнє представництво ж�нок
має низку причин:

  Зменшити гендерн� розриви та
прояви гендерної нер�вност� у
л�совому сектор� України можна за
допомогою крок�в, описаних у розд�л�
РЕКОМЕНДАЦІЇ.

У Державн�й стратег�ї управл�ння л�сами України до 2035 року
одн�єю з проблем визначено гендерну нер�вн�сть, зокрема
недостатнє представництво ж�нок у л�совому господарств�,
особливо на кер�вних � в�дпов�дальних посадах.

Серед працевлаштованих у систем� Державного агентства л�сових ресурс�в
України 82% чолов�к�в та 18% ж�нок – гендерний розрив (г/р) складає 64%. 
На р�вн� прийняття р�шень у л�совому сектор� України ж�нок дуже мало.
На кер�вних посадах представлено 81,6% чолов�к�в та 18,4% ж�нок (2020 р.) – г/р
понад 63%. На посадах кер�вник�в п�дприємств працюють 95,7% чолов�к�в та 4,3%
ж�нок – г/р понад 90%.
На л�с�вничих посадах ж�нок теж вкрай мало:
На посадах л�сничих – 1,8% ж�нок, (г/р у понад 96%), майстринь л�су – 2,4%, (г/р у
понад 95%), разом з цим на посадах пом�чник�в л�сничих 17,6% ж�нок, що ч�тко
св�дчить про те, що значна частина ж�нок не може просунутися дал� в своїй
кар‘єр� з тих чи �нших причин.
А на яких посадах мало чолов�к�в?
Поряд з цим, на посадах головних бухгалтер�в гендерне представництво
протилежне: 12,1% чолов�к�в та 87.9% ж�нок – це теж гендерний розрив, � в�н
становить понад 75%. На посадах головних економ�ст�в: 17,1 % чолов�к�в та 82,9%
ж�нок, що утворює гендерний розрив у понад 65%.

ВИКЛИКИ

ЦИФРИ І ФАКТИ

4. За результатами гендерного анал�зу або гендерного аудиту розробити
середньостроковий План д�й �з забезпечення гендерної р�вност� в
установ�, орган�зац�ї чи на п�дприємств� л�сового сектору.

2. Проводити зб�р наявних як�сних та к�льк�сних даних розпод�лених за
статтю та започаткувати проведення гендерного анал�зу з метою
виявлення гендерних розрив�в, що ґрунтуються на нер�вном�рному
розпод�л� ресурс�в, можливостей, обмежень � повноважень ж�нок �
чолов�к�в у л�совому сектор� України. Проанал�зувати причини та насл�дки
цих гендерних в�дм�нностей та розрив�в.

Практичн� кроки та рекомендац�ї для установ, орган�зац�й та
п�дприємств М�н�стерства захисту довк�лля та природних ресурс�в
України та Державного агентства л�сових ресурс�в України

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Посл�довн�сть виконання вищезазначених пункт�в може бути
дов�льною та має в�дпов�дати наявним потребам та ресурсам
установи, орган�зац�ї або п�дприємства.

3. Провести гендерний аудит з метою оц�нки внутр�шн�х орган�зац�йних
процес�в та орган�зац�йної культури установи/орган�зац�ї/п�дприємства
(Гендерний аудит визначений Методичними рекомендац�ями щодо
проведення гендерного аудиту п�дприємствами, установами та
орган�зац�ями (наказ М�нсоцпол�тики України в�д 9.08.2021 №448).

1. Запровадити посаду уповноваженої особи з питань забезпечення
гендерної р�вност�, або ж визначити в�дпов�дальну особу у межах
�снуючого кадрового складу ос�б та/або створити консультативно-
дорадчу групу, до компетенц�ї якої в�днесено питання забезпечення
р�вних прав та можливостей ж�нок � чолов�к�в в орган�зац�ї.

З чого варто розпочати роботу �з забезпечення гендерної р�вност�?


