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Ця онлайн подія записується. У разі незгоди, будь ласка, повідомте організаторів.



«Ця презентація стала можливою завдяки щирій підтримці американського

народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Зміст є відповідальністю Національного Демократичного Інституту (NDI) та

Глобал Ком'юнітіз (Global Communities) і не обов'язково відображає точку

зору USAID чи Уряду Сполучених Штатів».

Ця онлайн подія записується. У разі незгоди, будь ласка, повідомте організаторів.



Вимкніть мікрофон, 

коли ви не говорите

Правила етикету

Тримайте відео 

увімкненим
Використовуйте чат

або підняту руку для 

запитань

Влаштовуйтесь 

зручніше та візьміть 

улюблений напій :-)  



Мета навчання

Набуття професійних
навичок і вмінь

державними
службовцями та 

посадовими особами 
місцевого

самоврядування для 
застосування

гендерного підходу в 
бюджетному процесі



Чому і для чого?

● У 2019 році Київська міська рада прийняла рішення № 63/7636 «Про 

приєднання до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті

місцевих громад» (далі – Хартія рівності)

● Відповідно до взятих зобов’язань, розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 5 

березня 2021 року № 475 затверджено «План дій з імплементації

Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад на 

2021-2023 роки» 

● Міська цільова програма «Київ – місто рівних можливостей» на 2022-

2024рр. (проєкт)
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Хартія – це чіткі рекомендації 
органам місцевого 

самоврядування щодо заходів 
у межах їх компетенцій, які 

потрібно впроваджувати для 
забезпечення рівноправ’я між 

жінками та чоловіками.

Підписання Хартії дозволяє 
органам місцевого 

самоврядування публічно 
продемонструвати 

відданість принципам 
рівності жінок і чоловіків та 
зобов’язання реалізовувати їх 
на території своєї діяльності. 



Принципи Хартії

1. Рівність жінок і 
чоловіків є 

фундаментальним 
правом.

2. Для забезпечення рівності 
жінок і чоловіків, слід боротися 

проти різноманітних форм 
дискримінації та зневаги.

3. Збалансована участь жінок і чоловіків у 
прийнятті рішень є передумовою 

демократичного суспільства.

4. Викорінення стереотипів є основоположним для досягнення 
рівності між жінками і чоловіками.

5. Для досягнення рівності жінок і чоловіків необхідно інтегрувати ґендерну 
перспективу до усіх видів діяльності місцевих і регіональних органів 

самоврядування.



Місцеві і регіональні 
органи самоврядування 
повинні розробити 
плани дій і програми
для досягнення 
рівності.

Плани дій і програми 
повинні бути, 
належним чином, 
забезпечені 
фінансово та 
людськими 
ресурсами, 
необхідними для їх 
реалізації.



Стан та проблеми

гендерної рівності

в Україні

Вікторина



Питання №1

Яким є співвідношення жінок та 

чоловіків у структурі населення міста 

Києва (станом на 01.01.2021 року)?

A.51,2% жінки та 48,8% чоловіки

B.53,9% жінки та 46,1% чоловіки

C.56,2% жінки та 43,8% чоловіки



Питання №1

Яким є співвідношення жінок та 

чоловіків у структурі населення міста 

Києва (станом на 01.01.2020 року)?

A.51,2% жінки та 48,8% чоловіки

B.53,9% жінки та 46,1% чоловіки

C.56,2% жінки та 43,8% чоловіки



Питання №2

У 2020 році в м. Києві народилось 30,7 тис. 

дітей. Скільки з них становили хлопчики?

A. 16,0 тис. осіб.

B. 12,2 тис. осіб.

C. 14,9 тис. осіб.



Питання №2

У 2020 році в м. Києві народилось 30,7 тис. 

дітей. Скільки з них становили хлопчики?

A. 16,0 тис. осіб (52,1 %).

B. 12,2 тис. осіб.

C. 14,9 тис. осіб.



Питання №3

Якою є середня очікувана тривалість життя
при народженні жінок та чоловіків в м. 

Києві у 2020 р.? 

A. 77,6 років та 66,0 років відповідно;

B. 84,0 років та 81,0 років відповідно;

C. 76,3 років та 64,4 роки відповідно.



Питання №3

Якою є середня очікувана тривалість життя
при народженні жінок та чоловіків в м. 

Києві у 2020 р.? 

A. 77,6 років та 66,0 років відповідно;

B. 84,0 років та 81,0 років відповідно;

C. 76,3 років та 64,4 роки відповідно.



Питання 4

У 2019 р. в м. Києві співвідношення 

чоловіків і жінок з уперше в житті 

встановленим діагнозом активного 

туберкульозу складало:

A. 66,0% до 34,0 % відповідно

B. 56,0% до 46,0% відповідно

C. 35,8% до 64,2% відповідно



Питання 4

У 2019 р. в м. Києві співвідношення 

чоловіків і жінок з уперше в житті 

встановленим діагнозом активного 

туберкульозу складало:

A. 66,0% до 34,0 % відповідно

B. 56,0% до 46,0% відповідно

C. 35,8% до 64,2% відповідно



Питання №5

Який найвищий відсоток жінок-депутаток був 
представлений у Київській міській раді за всю 

історію незалежної України?

A. 18,0%

B. 28,0%

C. 32,5%



Питання №5

Який найвищий відсоток жінок-депутаток був
представлений у Київській міській раді за 

всю історію незалежної України?

A. 18,0% (восьме скликання)

B. 28,0% (2019 р., дев'яте скликання)

C. 32,5% 



Питання 6

90 % від усіх звернень щодо домашнього

насильства в Україні надходять від жінок. 

“Гаряча лінія” працює цілодобово.

Який відсоток  отриманих консультантами 

дзвінків надходить увечері або вночі?

A. 40%

B. 70%

C. 20%



Питання 6

90 % від усіх звернень щодо домашнього

насильства в Україні надходять від жінок. 

“Гаряча лінія” працює цілодобово.

Який відсоток  отриманих консультантами 

дзвінків надходить увечері або вночі?

A. 40%

B. 70%

C. 20%



Питання №7

У всьому світі жінки заробляють менше, ніж

чоловіки.

В Україні у 2020 році жінки в середньому

отримували на 20,4 % менше, ніж чоловіки.

Яким був гендерний розрив в оплаті праці

в м. Києві у 2020 р.?

A. 13,1 %

B. 15,8 %

C. 29,0 %



Питання №7

У всьому світі жінки заробляють менше, ніж чоловіки.

В Україні у 2020 році жінки в середньому отримували на 

20,4 % менше, ніж чоловіки.

Яким був гендерний розрив в оплаті праці

в м. Києві у 2020 р.?

A. 13,1 %

B. 15,8 %

C. 29,0 % (фінансова та страхова діяльність)



Питання №8

В Україні кількість жінок, які служать і працюють

у Збройних Силах сягає майже 22,5 % .

Яка кількість жінок проходить службу в Збройних

Силах України у 2020 році?

A. 31757 жінок;

B. 16482 жінки;

C. 22549 жінок. 



Питання №8

В Україні кількість жінок, які служать і працюють у 

Збройних Силах сягає майже 22,5 % .

Яка кількість жінок проходить службу в Збройних

Силах України у 2020 році?

A. 31757 жінок (це 15,6% від загальної кількості, з них, 15,1 % — офіцери, 81,2 

%— особи рядового, сержантського та старшинського складу й 3,7 % 

курсантки);

B. 16482 жінки;

C. 22549 жінок. 



Питання №9

Індекс гендерного розриву (Global Gender Gap) 

вимірюється за 4 показниками (економічна участь; 

розширення прав і можливостей у політиці; рівень освіти; доступ 

до системи охорони здоров’я й тривалість життя).

Яке місце посіла Україна серед 156 країн у 2020 р.?

A. 46

B. 105 

C. 74



Питання №9

Індекс гендерного розриву (Global Gender Gap) вимірюється 

за 4 показниками (економічна участь – 44 місце (2019р. – 39); 

розширення прав і можливостей у політиці- 103 місце (2019р.-83); рівень
освіти-27 місце (2019р. – 26); доступ до системи охорони

здоров’я й тривалість життя-41 місце (2019р. – 52)).
Яке місце посіла Україна серед 156 країн у 2020 р ?

A. 46

B. 105 

C. 74 ( у 2019 році – 59 місце)



Питання №10

Яку назву має Закон, що закріплює питання 
гендерної рівності в Україні?

A. Закон України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» (2005 р.) 

B. Закон України «Про утвердження гендерної рівності» 
(2007 р.) 

C. Закон “Про заборону дискримінації” (2012 р.)



Питання №10

Яку назву має Закон, що закріплює питання 
гендерної рівності в Україні?

A. Закон України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» (2005 р.)

B. Закон України «Про утвердження гендерної рівності» 
(2007 р.) 

C. Закон “Про заборону дискримінації” (2012 р.)



Стан та проблеми 

забезпечення гендерної 

рівності в Україні



● Це – біологічно

обумовлені

анатомо-фізіологічні

відмінності між

жінками і 

чоловіками.

• Це – соціально-
психологічна

характеристика 
особистості, сформована у 

процесі соціалізації, що
визначає людину як жінку

чи чоловіка і обумовлена
культурою, традиціями, 

соціальними очікуваннями
і нормами.

СТАТЬ ГЕНДЕР



Статеві та гендерні ролі
• Статеві (біологічні) ролі

• … тільки жінка може бути вагітною, 
народити дитину, годувати її груддю, 
бути дочкою, матір’ю, дружиною, 
бабусею.   

• ... тільки чоловік може бути 
генетичним батьком дитини, бути 
сином, батьком, чоловіком, дідусем. 

• Незмінні
• Загальні для всіх культур

• Гендерні (соціальні) ролі

• … доглядати й навчати дітей, прати, 
прибирати, куховарити, вишивати, 
ткати, писати, навчатися і навчати, 
забивати цвяхи, підіймати штангу, 
ремонтувати, видобувати вугілля, 
пілотувати літаки, здійснювати наукові 
відкриття, керувати підприємствами і 
державами тощо...               може 
будь-хто, незалежно від біологічної 
статі.

• Змінюються з часом
• Відмінні у різних культурах



Гендерні відносини

Концепція гендера ставить у центр проблеми не жінок, а 
соціальні відносини між статями (гендерні відносини). 

Гендерні відносини – соціально і культурно обумовлені 
відносини між жінками і чоловіками у суспільстві, у сфері поділу 
прав і обов'язків, ресурсів і благ, влади і привілеїв. 

Гендерні відносини пронизують всі сфери суспільного життя 
(суспільний устрій, державні інститути, прийняття рішень, стиль 
мислення, мову, звичаї, культуру, мистецтво, виробництво тощо). 



Гендерна рівність

«...Рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості
для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати

участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства»

Закон України
«Про забезпечення рівних прав

та можливостей жінок і чоловіків»



Рівність прав і можливостей

Рівність прав 

означає наділення 
жінок та чоловіків 
юридично 
однаковими 
правами в усіх 
сферах життя та 
юридичне 
забезпечення 
рівних 
умов їх 
здійснення.

Рівність 
можливостей

це фактична 
можливість 

користування 
правами й 

свободами 
людини 

незалежно від 
статі.



Всі отримуєте однакове 

завдання. Переможе той, 

хто першим вилізе на дерево. 

Бажаю успіхів!!!

Рівні можливості ?..



Правове забезпечення гендерної 

рівності в Україні



Міжнародні документи ратифіковані Україною

● Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації проти жінок (CEDAW, 1979);

● Декларація ООН про соціальний прогрес (1993р.);

● Конвенція про ліквідацію насильства щодо жінок;

● Пекінська декларація і платформа дій і інші підсумкові документи, прийняті на IV Всесвітньої конференції про 
стан жінок «Дії в інтересах рівності, розвитку і миру» (Пекін, 1995 р.);

● 53 з 183 Конвенцій, прийнятих Міжнародної організацією праці;

● Міжнародна Конвенція № 156 права працюючих з сімейними обов’язками; 

● Декларація тисячоріччя ООН, затверджена резолюцією Генеральної асамблеї в вересні 2000 року;

● Підсумковий документ спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН «Жінки у 2000 році:рівність між жінками і 
чоловіками. Розвиток  і мир у ХХІ столітті» (2000р.);

● Цілі розвитку Тисячоліття ООН (2000р.);

● Європейська соціальна хартія (1961р.);

● Європейська соціальна хартія (переглянута 1999р.);

● Європейська декларація про рівність жінок та чоловіків (1998р.) тощо.

● Загальна декларація прав людини (1948 г.);

● Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини (1950 г.);

● Міжнародний пакт ООН про громадянські і політичні права (1966 г.); 

● Міжнародний пакт ООН про економічні, соціальні і політичні права (1966 г.); 

● Віденська декларація прав людини (1993 г.);

● Конвенція ООН про права дитини і 2 факультативних протоколи до неї.   



Нормативно-правові  акти, 

що регулюють питання

гендерної рівності в Україні

● Конституція України. (ст.3,21,24,51)

● Закон України «Про забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків» (2005 р.) 

● Указ Президента України «Про вдосконалення 

роботи центральних і місцевих органів влади 

щодо забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків» (2007 р.)

● Закон України “Про протидію торгівлі людьми” 

(2011).

● Закон України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні» (2012 р.)

● Наказ МОН «Про впровадження принципів 

гендерної рівності в освіту» (2007).

● Закон України “Про запобігання та протидію 

домашньому насильству” (2017).

«Рівність прав жінки і чоловіка 

забезпечується: наданням жінкам рівних 

з чоловіками можливостей у громадсько-

політичній і культурній діяльності, у 

здобутті освіти і професійній підготовці, у 

праці та винагороді за неї; спеціальними 

заходами щодо охорони праці і здоров`я 

жінок, встановленням пенсійних пільг; 

створенням умов, які дають жінкам 

можливість поєднувати працю з 

материнством; правовим захистом, 

матеріальною і моральною підтримкою 

материнства і дитинства, включаючи 

надання оплачуваних відпусток та інших 

пільг вагітним жінкам і матерям» .

(ст.24  Конституції України)



Концепція гендерної рівності
СПРЯМОВАНА НА:

●Вирішення ґендерних проблем –

тих проблем, з якими зіштовхуються 

жінки і чоловіки у соціокультурному 

середовищі. 

●Досягнення ґендерної рівності –

практичні цілі та завдання, 

досягнення яких сприятиме  

вирівнюванню ситуації щодо жінок і 

чоловіків в конкретній сфері

Державна гендерна політика 

 Рівні права жінок і чоловіків;

 Рівні можливості жінок і 

чоловіків;

 Рівний доступ жінок і чоловіків 

на рівні прийняття рішень та 

контроль за розподілом 

ресурсів;

 Рівна відповідальність жінок і 

чоловіків;

 Рівні обов'язки жінок і чоловіків.



Це – діяльність 
(або бездіяльність у разі 
навмисного непровадження
такої політики) владних 
інституцій, 
спрямована на здійснення  
та гарантування рівних 
прав, свобод і можливостей 
для жінок і чоловіків, 
утвердження ґендерної 
демократії та формування 
ґендерної культури в 
суспільстві.

Реалізується  через 

Гендерна політика



Гендерна державна політика здійснюється через певну систему  
взаємопов’язаних  державних  органів,  що  діють  як механізм. 

Державний механізм забезпечення ґендерної рівності – це система 
взаємопов’язаних державних інститутів, компетенція і діяльність яких 
спрямовані на втілення ґендерних стратегій та утвердження в реальній 
практиці ґендерної рівності у суспільстві.

Міністерство соціальної політики України – спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Державний механізм 

забезпечення ґендерної рівності



Міністерство соціальної політики

Обласні управління 

соціального захисту населення



Гендерна нерівність

Гендерна  нерівність  

це соціальні, 

а не біологічні причини 
відмінностей у 

можливостях людей 
залежно від статі.



Гендерні питання стосуються

кожної людини!



Соціально-гендерна рівність і справедливість

Соціальна гендерна справедливість означає рівні можливості доступу до 

суспільних благ  для різних соціальних груп жінок та чоловіків.

• Якщо в країні 90 % відсотків вчителів – жінки, то було б справедливо, 
щоб 90 % керівників шкільної освіти представляли жінки. 

• Якщо ж в цій ситуації 50 % - чоловіки і 50 % - жінки, то це приклад 
ґендерної рівності, але не справедливості.



Рівність

Соціально-гендерна рівність і справедливість

Справедливість



Економічний 
розвиток 

дозволяє країнам
подолати

гендерні розриви

Гендерна 
рівність 
сприяє 

економічном
у розвитку



Що таке гендерний 

підхід?



• Це – діяльність, яка забезпечує інтеграцію інтересів і 
досвіду різних груп жінок та чоловіків як невід’ємної 
частини планування, реалізації, моніторингу й 
оцінки стратегій, політик, програм та заходів у всіх 
сферах, так, щоб жінки та чоловіки отримували рівні 
блага.

(Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР), 1997)

Врахування Гендерного підходу



Головний принцип 

врахування гендерного підходу

Всі стратегії, 

політики, програми, 

бюджети, проекти 

та заходи мають 

соціальні та 

ґендерні наслідки і 

впливи



Соціально-гендерні впливи та наслідки, зазвичай, 

різні для жінок та чоловіків… і подібні до сили 

вітру…



● Гендернонейтральний – політика орієнтована на все населення  і 

рівною мірою впливає на всі групи жінок та чоловіків. 

● Гендерносліпий – політика побудована на інформації,  яка виходить 

із потреб, інтересів та діяльності осіб тільки однієї статі.

● Гендерночутливий – політика враховує становище та інтереси 

різних груп жінок та чоловіків і не погіршує  їх становище.

Характер впливу політики на різні 
групи жінок та чоловіків



● Врахування гендерного підходу 

робить процес розробки та 

впровадження політик чи 

програм “видимим” з точки 

зору їх впливу на різні групи 

жінок та чоловіків (діти, молодь, 

літні, студенти, пенсіонери, 

безробітні, люди з інвалідністю 

тощо).

Значення гендерного підходу



Одним із дієвих інструментів 

впровадження гендерного підходу 

(гендерно-чутливого підходу) є гендерне 

бюджетування (гендерно орієнтований 

підхід в бюджетному процесі).



ПЕРЕРВА



Гендерно орієнтований підхід у 

бюджетному процесі: міфи та 

реальність



Гендерне бюджетування 
(гендерно-орієнтоване бюджетування, ГОБ)

• Це – застосування комплексного гендерного підходу у 

бюджетній політиці та бюджетному процесі на державному 

й місцевому рівнях, що включає розподіл бюджетних коштів за 

гендерним принципом, а також призводить до посилення 

прозорості та підконтрольності. 

• Це – сукупність різних інструментів і механізмів за допомогою 

яких враховуються інтереси різних груп жінок та чоловіків при 

розподілі ресурсів на всіх рівнях.



Ґрунтується на припущенні, що бюджети не є 

ґендерно-нейтральними

Розпочинається з аналізу впливу бюджету на різні 

групи жінок і чоловіків

Залучає до участі широке коло зацікавлених осіб

Г

О

Б

Торкається і дохідної, і видаткової частини

Означає бюджетування, у центрі якого ЛЮДИ

Забезпечує більшу адресність та ефективний 
розподіл коштів

Дозволяє уточнити, чи є потреби у перерозподілі 
ресурсів та зміні пріоритетів

Це комплексний метод



ЛЮДИ у центрі БЮДЖЕТУВАННЯ



ГОБ враховує ПОТРЕБИ, ІНТЕРЕСИ, МОЖЛИВОСТІ



ГОБ дозволяє
проаналізувати та 
переструктурувати

доходи та видатки таким 
чином, щоб потреби 

громади, як жінок, так і 
чоловіків з різних

соціальних та вікових
груп, були відповідно
представлені у статтях

видатків бюджету.



Гендерний бюджет

• Це – результат впровадження ГОБ на всіх стадіях та 
рівнях бюджетного процесу.

• Це – бюджет створений з врахування впливу від його 
виконання на різні групи жінок та чоловіків.



Міфи про ґендерний бюджет

НЕ окремий підхід до бюджетування

процес, що фокусується виключно на видатках

складання окремих бюджетів для жінок чи

чоловіків

рівний розподіл видатків на жінок та чоловіків за 

принципом 50 на 50

виключно програми, спрямовані на дівчат і жінок

НЕ
НЕ
НЕ

НЕ
врахування інтересів та потреб груп лише за ознакою

статі



Переваги гендерного бюджету

Конкретна спрямованість витрат

Підвищення якості послуг для різних груп 
жінок і чоловіків (конкретні споживачі)

Підвищення темпів економічного розвитку і 
скорочення бідності

Ефективне використання ресурсів

Утвердження політики рівних прав та можливостей



Рівність

Соціально-гендерна рівність і справедливість

Справедливість



Соціально-гендерна рівність і 
справедливість: орієнтир на зміну 

«нейтральних» бюджетів



Принципи впровадження ҐОБ

Розуміння 

гендерного підходу 

(гендерна 

чутливість)

Політична воля

Нові вимоги до 

системи збору 

статистичних даних

Прозорість, 

партнерство і 

співпраця



Головні компоненти ГОБ

Гендерний 

бюджетни

й аналіз

Зміни у 

бюджетах 

і політиці

Системна 

інтеграція 

ГОБ 

у процеси 

планування 

та 

бюджетуван

ня



Підведення підсумків першого дня

Зворотній зв’язок на продовження фрази «Сьогодні я…»

• Відчуваю…

• Дізналася\дізнався…

• Познайомилася\познайомився…

• Навчилася\навчився…

• Здивувалася\здивувався…



Дякуємо за увагу!

Ця онлайн подія записується. У разі незгоди, будь ласка, повідомте організаторів.


