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Передмова

Публічне управління та адміністрування покликане реалізовувати 
найкращі політики для розвитку громадянського суспільства. До-
сягнення ґендерної рівності є одним з таких норм для сучасного 
українського соціуму.

Серед найбільш ефективних методів забезпечення цієї суспільної 
вимоги є ґендерне бюджетування. Ґендерне бюджетування (ґен-
дерно орієнтований підхід у бюджетному процесі) – це визнаний у 
світовій практиці механізм управління публічними фінансами, що 
передбачає прозорий та справедливий розподіл бюджетних ресур-
сів задля забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, 
тобто ґендерної рівності. 

Формуючись на межі двох сфер державного управління – ґендерної 
рівності та управління державними фінансами – цей метод покли-
каний реалізовувати принципи ефективності, прозорості та адрес-
ності надання публічних послуг різним групам жінок і чоловіків. 
Близько 100 країн світу на різних континентах успішно використо-
вують ґендерно орієнтований підхід у контексті управління дер-
жавними фінансами. В Україні процес активної інтеграції ґендерно 
орієнтованого підходу у бюджетний процес розпочався у період 
системних реформ, спрямованих на європейську та євроатлантич-
ну інтеграцію. І в українському вимірі ґендерне бюджетування вже 
сформувало доказову базу ефективності в управлінні державними 
фінансами. Відповідно публічне управління і адміністрування має 
усі підстави використовувати її як невід’ємну частину. 
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Запорукою успішного застосування цієї новітньої управлінської ме-
тодики є державні службовці та посадові особи місцевого самовря-
дування, що мають високий рівень професійних компетентностей. 

Цей посібник покликаний забезпечити необхідний рівень знань 
для застосування ґендерно орієнтованого підходу як у сфері публіч-
них фінансів зокрема, так і в публічному управлінні загалом. Книга 
містить необхідні посилання на національну нормативну базу, яка 
визначає засади формування ґендерної політики та застосування 
ґендерно орієнтованого підходу у бюджетному процесі. 

Посібник призначений для державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування, що підвищують кваліфікацію у сфе-
рі публічного управління та адміністрування. Разом з тим, викла-
дений у доступній формі матеріал підручника буде корисним для 
кожного, хто прагне удосконалити свої знання у сфері ефективного 
управління публічними фінансами та інструментарію досягнення 
ґендерної рівності. 

Сподіваємося, що він стане незамінним для Вас як під час навчання, 
так і у практичному застосуванні ґендерно орієнтованого підходу 
при формуванні державних політик і практик. 

Голова Національного агентства України
з питань державної служби

Наталія АЛЮШИНА
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Вступ

До основних завдань розвитку України як держави належить на-
рощення темпів економічного зростання і на державному, і на міс-
цевому рівнях. У цих умовах надзвичайно важливим є підвищення 
ефективності державного та місцевих бюджетів країни, особливо 
в умовах обмеженості бюджетних ресурсів. Для того, щоб бюджет 
краще виконував поставлені перед ним завдання, у багатьох краї-
нах здійснено спроби наближення принципів його формування і 
функціонування до мети досягнення ґендерної рівності, яку міжна-
родна спільнота визнає цінністю, яку слід досягнути задля справед-
ливості та суспільного розвитку. 

Врахування інтересів, потреб, можливостей та досвіду різних груп 
жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства закладе-
но в основу ґендерно чутливої політики держави. Одним із дієвих 
інструментів впровадження ґендерно чутливої політики є ґендер-
но орієнтоване бюджетування, тобто застосування комплексного 
ґендерного підходу в бюджетній політиці та бюджетному процесі на 
державному й місцевому рівнях, що охоплює розподіл бюджетних 
коштів за принципом ґендерної паритетності та сприяє посиленню 
прозорості й підконтрольності.

У пропонованому навчальному посібнику подано інформацію та 
навчальні матеріали для підготовки здобувачів вищої освіти та під-
вищення кваліфікації фахівців у сфері публічного управління та ад-
міністрування.

Навчальний посібник розроблено з метою надання цілісного уяв-
лення про сутність, зміст та особливості застосування ґендерного 
підходу в бюджетному процесі. 
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ЗАВДАННЯ ПОСІБНИКА

ознайомити здобувачів вищої освіти та фахівців у сфері публічного 
управління та адміністрування із сутністю та складовими ґендерної 
політики;

сформувати основні уявлення про значення ґендерної рівності в 
розвитку суспільства;

розкрити зміст нормативно-правових документів, що регламентують 
забезпечення ґендерної рівності в Україні;

ознайомити з метою та завданнями застосування ґендерно 
орієнтованого підходу в бюджетному процесі;

сформувати знання про підходи, методику та етапи проведення 
ґендерного аналізу бюджетних програм;

розкрити зміст ґендерних розривів щодо використання ресурсів 
бюджетів різних рівнів;

сформувати знання про значення оцінювання ґендерного впливу в 
публічному управлінні та ґендерному бюджетуванні;

показати, що ґендерна статистика може бути ефективним 
інструментом ґендерного аналізу та оцінки ґендерного впливу в 
публічному управлінні.
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Навчальний посібник «Застосування ґендерно орієнтованого підхо-
ду в бюджетному процесі» сприяє формуванню таких фахових компе-
тентностей у сфері публічного управління та адміністрування:

• здатність організовувати діяльність органів публічного управ-
ління та інших організацій публічної сфери з урахуванням прав 
і можливостей жінок і чоловіків (та/або їх груп);

• здатність налагоджувати інформаційно-аналітичне забезпе-
чення управлінських процесів із використанням методик ґен-
дерного аналізу та оцінки ґендерного впливу;

• здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, 
центральному, регіональному, місцевому та організаційному 
рівнях з урахуванням цілей забезпечення ґендерної рівності;

• здатність здійснювати ґендерно чутливу професійну діяльність 
з урахуванням потреб, інтересів, прав та можливостей жінок і 
чоловіків (та/або їх груп);

• здатність самостійно проводити ґендерний аналіз бюджетних 
програм, за результатами якого готувати аналітичні звіти, до-
відки, пропозиції, доповіді та ін. на різних рівнях публічного 
управління та адміністрування;

• здатність приймати обґрунтовані ґендерно чутливі управлін-
ські рішення.

• За результатами опрацювання навчального посібника здобу-
вачі вищої освіти та фахівці сфери публічного управління та 
адміністрування зможуть дізнатися:

• про теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу ґен-
дерної політики, основ прийняття ґендерно чутливих управлін-
ських рішень;
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• про норми та вимоги законодавства щодо забезпечення ґен-
дерної рівності;

• як використовувати дані ґендерної статистики для моніторин-
гу та оцінювання результативності заходів публічного управ-
ління й ефективності виконання бюджетів;

• як здійснювати ефективну ґендерно чутливу бюджетну політи-
ку;

• як розробляти ґендерно чутливі документи, що використову-
ються в бюджетному процесі;

• як ініціювати, розробляти та організовувати впровадження 
ґендерно чутливих бюджетних ініціатив на різних рівнях пу-
блічного управління та адміністрування.
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Ґендерна політика 
в діяльності органів 
державної влади 
та місцевого 
самоврядування

1

1.1.  Ґендерна політика як складова 
процесу публічного управління.

1.2.  Нормативно-правові документи, 
що регламентують забезпечення 
ґендерної рівності в Україні.
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1.1. Ґендерна політика як складова процесу 
публічного управління

Поняття «публічне управління» є багатоаспектним. Найчастіше під 
публічним управлінням розуміють досить широке коло питань і захо-
дів, які можна об’єднати у два напрями:
1. спосіб організації органів державної влади, форми їх діяльності 

та взаємодії в суспільстві;
2. процес планування та реалізація державної політики.

У сучасному публічному управлінні та адмініструванні все більше вче-
них, експертів і практиків розрізняють поняття «публічне управлін-
ня» та «державне управління». 

Часто поняття «публічне управління» тлумачать як «громадське 
управління», «управління громадськості», «управління населення», 
що проживає на певній території та має реальну можливість через 
діалог із державною владою вирішувати актуальні питання розвитку 
територіальної громади.

Згідно зі ст. 5 Конституції України носієм суверенітету та єдиним дже-
релом влади в Україні є народ, який реалізує її безпосередньо і через 
органи державної влади та органи місцевого самоврядування . Влада 
є публічною, тобто належить народу та може здійснюватися: безпо-
середньо народом (населенням, територіальними громадами); через 
спеціальні інституції органи публічної влади, які складаються з орга-
нів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Держава покликана забезпечувати функціонування суспільства, за-
доволення потреб та інтересів громадян, створення можливостей 
для їх самореалізації, вирішення проблем суспільного значення, до 
яких належить і ґендерна рівність. На практиці все це реалізується 
через формування та впровадження ґендерної політики, здійснення 
публічного управління, цілеспрямований управлінський вплив на до-
сягнення паритетного становища жінок і чоловіків, усунення дискри-
мінації в усіх сферах суспільної життєдіяльності.
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Під ґендерною політикою найчастіше розуміють діяльність органів 
публічної влади (або їх навмисну бездіяльність щодо такої політики), 
спрямовану на досягнення ґендерної рівності в усіх сферах суспіль-
ства та гарантування рівних прав, свобод і можливостей для жінок і 
чоловіків, утвердження ґендерної демократії та формування ґендер-
ної культури в суспільстві .

Основою формування ґендерної політики в Україні є комплексний 
підхід до питань забезпечення рівності жінок і чоловіків, який пе-
редбачає впровадження ґендерного підходу в усі сфери публічної 
політики через удосконалення й оцінку процесів прийняття рішень, 
створення законодавства, ґендерно чутливих стратегій, програм та 
бюджетів у всіх сферах і на всіх рівнях з метою забезпечення ґендер-
ної рівності. 

Сутність ґендерної політики полягає в діях органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування щодо утвердження ґендерної 
рівності в суспільстві, зокрема:

• забезпечення рівних умов для самореалізації і набуття жінками і 
чоловіками соціального статусу відповідно до їх потреб, інтере-
сів і можливостей;

• гарантування прав і свобод жінок і чоловіків і рівних можливо-
стей у користуванні цими правами й свободами;

• надання рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо прийнят-
тя рішень про розподіл та користування соціальними й еконо-
мічними ресурсами суспільства;

• справедливе ставлення до жінок і чоловіків та оцінювання ре-
зультатів їхньої діяльності;

• політичний, соціальний, економічний і культурний розвиток;

• формування й розвиток ґендерної культури.
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Відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків», «ґендерна рівність – це рівний правовий 
статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що 
дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах жит-
тєдіяльності суспільства» . Ключовим аспектом розуміння ґендерної 
рівності є забезпечення рівності не тільки прав, а й можливостей жі-
нок та чоловіків. Рівні права жінок і чоловіків – відсутність обмежень 
або привілеїв за ознакою статі. Рівні можливості – рівні умови для ре-
алізації рівних прав жінок і чоловіків.

Ґендерна рівність – одна з умов забезпечення суспільного розвитку. 
Загалом реальну, а не формальну рівність зараховують до найбільш 
важливих цінностей демократичного суспільства, зобов’язання щодо 
забезпечення якої закріплено міжнародними нормами й стандарта-
ми у сфері прав людини. Усі основні договори у сфері прав людини 
забороняють дискримінацію за ознакою статі / ґендерною ознакою 
незалежно від того, чи передбачено реалізацію прав, гарантованих 
відповідним міжнародним документом, без дискримінації або ж пра-
во не бути дискримінованим передбачене як самостійна норма .

Дискримінація за ознакою статі – ситуація, за якої особа та/або група 
осіб за ознаками статі, які були, є та можуть бути дійсними або при-
пущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні 
правами і свободами або привілеями в будь-якій формі, встановле-
ній Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримі-
нації в Україні» , крім випадків, коли такі обмеження або привілеї ма-
ють правомірну об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення 
якої є належними та необхідними.

Публічна влада здійснюється через органи публічної влади, які є ін-
ституціями, що в межах своїх повноважень впорядковують суспільні 
відносини, зокрема щодо досягнення ґендерної рівності у сфері пу-
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блічного управління шляхом правового забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, а також усунення дискримінації.

На підставі ст. 7 Закону України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків»  і ст. 9 Закону України «Про засади за-
побігання та протидії дискримінації в Україні»  визначено інституції 
(суб’єкти) забезпечення ґендерної рівності у сфері публічного управ-
ління, а саме: Президент України; Верховна Рада України (Комітет з 
питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відно-
син); Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; Кабінет 
Міністрів України; спеціально уповноважений центральний орган 
виконавчої влади з питань забезпечення ґендерної рівності – Мініс-
терство соціальної політики України; органи виконавчої влади та ор-
гани місцевого самоврядування, визначені в їх складі уповноважені 
особи (координатори) з питань забезпечення ґендерної рівності та 
громадські об’єднання.

Ст. 12, 13 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можли-
востей жінок і чоловіків» встановлено, що органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції:

• забезпечують надання жінкам і чоловікам рівних прав та мож-
ливостей; 

• здійснюють виконання загальнодержавних та регіональних 
програм з питань забезпечення рівних прав та можливостей жі-
нок і чоловіків; 

• створюють умови для поєднання жінками і чоловіками профе-
сійних і сімейних обов’язків; 

• забезпечують доступні соціально-побутові послуги, у тому числі 
догляд за малолітніми дітьми, організацію дошкільного вихован-
ня та дитячого дозвілля; 
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• провадять просвітницьку діяльність з питань ґендерної рівності; 

• співпрацюють з об’єднаннями громадян щодо забезпечення 
рівності прав та можливостей жінок і чоловіків; 

• подають пропозиції щодо вдосконалення законодавства з пи-
тань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чолові-
ків; 

• сприяють науковим розробкам у сфері ґендерних досліджень; 
• дотримуються принципу забезпечення рівних прав та можливо-

стей жінок і чоловіків у своїй діяльності.

Органи публічної влади можуть утворювати консультативно-дорадчі 
органи, призначати радників з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків. Уповноважені особи (координатори), 
на яких покладено функції щодо забезпечення рівності прав і мож-
ливостей жінок і чоловіків, у межах своїх повноважень організовують 
роботу відповідних органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування у таких напрямах:

• урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоло-
віків у відповідній сфері діяльності; 

• проведення аналізу стану забезпечення ґендерної рівності та 
вивчення доцільності застосування позитивних дій з метою по-
долання асиметрії, дисбалансу, що складаються на відповідній 
території чи в галузі; 

• співробітництво з об’єднаннями громадян, узагальнення інфор-
мації, яка надходить від них щодо моніторингу стану дотримання 
рівності жінок і чоловіків, та спільне вироблення шляхів усунен-
ня дискримінації за ознакою статі; 

• здійснення постійної інформаційно-пропагандистської діяльно-
сті щодо ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі; 

• вжиття заходів, спрямованих на формування ґендерної культури 
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населення; 

• організація прийому громадян з питань дискримінації за озна-
кою статі; 

• розгляд та аналіз звернень громадян з питань забезпечення рів-
них прав та можливостей жінок і чоловіків, вивчення причин, що 
їх зумовлюють; 

• навчання працівників центральних та місцевих органів виконав-
чої влади, органів місцевого самоврядування з питань ґендерної 
проблематики; 

• вжиття заходів щодо усунення проявів дискримінації за ознакою 
статі.

Також Постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 р. № 930 
затверджено Типове положення про відповідальний підрозділ з пи-
тань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та 
Типове положення про радника з питань забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству 
за ознакою статі .

Отже, ґендерна рівність у публічному управлінні – це рівне, рівно-
правне представництво жінок і чоловіків в установах публічної вла-
ди як державної, так і органів місцевого самоврядування, а також 
гарантування однакової доступності для громадян органів публічної 
служби, що має відбуватися згідно з кваліфікацією та професійною 
підготовкою кандидатів, незалежно від їх статі та з усуненням при 
призначенні на таку службу ґендерної нерівності та недопущення 
дискримінації за ознаками статі при її проходженні.

Ґендерна рівність у публічному управлінні передбачає забезпечення 
реалізації конституційно гарантованих громадянам рівних політич-
них, економічних, соціальних, громадянських прав і свобод щодо 
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рівноправної участі жінок і чоловіків в управлінні державними спра-
вами, обрання ними та їх самих до органів публічної влади, усунення 
ґендерних бар’єрів та усталених стереотипів щодо участі жінок в пу-
блічному управлінні, процесів ухвалення державних рішень, їх вико-
нання, моніторингу та оцінювання.
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1.2. Нормативно-правові документи,
 що регламентують забезпечення 
ґендерної рівності в Україні

Правове забезпечення ґендерної рівності в публічному управлінні в 
Україні здійснюється нормативно-правовими актами, які умовно можна 
об’єднати в три групи:

1. нормативно-правові документи наднаціонального рівня (міжна-
родні нормативно-правові акти, ратифіковані Україною);

2. нормативно-правові документи національного рівня (національні 
нормативно-правові акти);

3. нормативні документи місцевого рівня (нормативно-правові акти, 
прийняті регіональними та місцевими органами публічної влади).

Наднаціональний рівень правового забезпечення ґендерної рівності в 
публічному управлінні складають міжнародні документи, які є доктри-
нальною правовою основою забезпечення ґендерної рівності в Укра-
їні. До них належать: Загальна декларація прав людини (1948), Міжна-
родний пакт про громадянські і політичні права (1973), Міжнародний 
пакт про економічні, соціальні і культурні права (1973), Конвенція про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1999), Пекінська плат-
форма дій та Пекінська декларація (1995), Європейська хартія рівності 
жінок і чоловіків у житті місцевих громад (2006), Європейська соціаль-
на хартія (2006), Цілі сталого розвитку (2015) та ін.

Другий, національний рівень правового забезпечення ґендерної 
рівності в публічному управлінні, складають Конституція України, 
законодавчі та підзаконні (нормативно-правові) акти, що регулюють 
правові відносини щодо ґендерної рівноправності між чоловіками та 
жінками в Україні, зокрема:

Конституція України, яка гарантує, що «громадяни мають рівні конститу-
ційні права і свободи та є рівними перед законом» (ст. 24). Ст. 3 Консти-
туції України закріплює рівність жінок та чоловіків в усіх сферах життя. Ч. 

1
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3 ст. 24 Конституції України безпосередньо присвячена подоланню 
дискримінації стосовно жінок в Україні та наголошує на тому, що рів-
ність прав жінок i чоловіків забезпечується наданням жінкам рівних 
із чоловіками можливостей у громадсько-політичний та культурній 
діяльності, у здобутті освіти та професійній підготовці, у праці та ви-
нагороді за неї.

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків» від 8 вересня 2005 року. Він визначає основні напрями 
державної ґендерної політики, органи влади, відповідальні за її ре-
алізацію, структурні елементи політики з метою забезпечення па-
ритетного становища жінок і чоловіків в усіх сферах життя. Завдяки 
цьому закону Україна почала системно розбудовувати національний 
механізм утвердження ґендерної рівності.

Закон України «Про засади запобігання та протидію дискримінації в 
Україні» від 6 вересня 2012 року. Він встановлює засади запобігання 
та протидії дискримінації в Україні. У документі визначено основні 
форм дискримінації, запроваджено принцип недискримінації в за-
конодавстві України, встановлено заборону дискримінації з одно-
часним визначенням дій, які не вважаються дискримінацією, вказано 
суб’єктів, наділених повноваженнями щодо запобігання та проти-
дії дискримінації, впроваджено антидискримінаційну експертизу, 
обов’язкову для проєктів законів України, актів Президента України, 
інших нормативно-правових актів, що розробляються Кабінетом Мі-
ністрів України, міністерствами, іншими центральними та місцевими 
органами виконавчої влади.

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насиль-
ству» від 7 січня 2018 року, в якому запропоновано інноваційний 
підхід щодо протидії домашньому насильству, подано визначення 
домашнього насильства та закріплено механізм реагування на його 
випадки. З 11 січня 2019 року в Кримінальному кодексі України запро-
ваджено ст. 126-1 «Домашнє насильство», за порушення якої перед-
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бачено кримінальну відповідальність (покарання у вигляді позбав-
лення волі строком до 2 років).

Закон України «Про державну службу»  від 10 грудня 2015 року, в яко-
му до принципів державної служби (ст. 4) включено такий: «забезпе-
чення рівного доступу до державної служби – заборона всіх форм та 
проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або 
надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під 
час вступу на державну службу та її проходження». Центральний ор-
ган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує дер-
жавну політику у сфері державної служби, зобов’язаний вживати за-
ходів щодо створення рівних умов для прийняття та просування по 
службі державних службовців.

Національний план дій України по виконанню резолюції Ради Безпе-
ки ООН «Жінки, мир, безпека» до 2020 року від 24 лютого 2016 року. 
Основною метою документа є підвищення рівня дотримання прин-
ципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків від-
повідно до Положення Національного плану дій мають відображати-
ся у відомчих, регіональних та місцевих планах, програмах діяльності. 
Національний план дій став одним з основоположних документів для 
впровадження ґендерної політики в секторі безпеки й оборони.

Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можли-
востей жінок і чоловіків на період до 2021 року від 11 квітня 2018 року, 
спрямована на укріплення інституційних механізмів забезпечення 
ґендерної рівності з комплексним підходом до подолання інституцій-
них обмежень у сфері ґендерної рівності.

Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у за-
ключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо 
жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Кон-
венції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період 
до 2021 року від 5 вересня 2018 року. Основною метою акта є подо-
лання всіх форм дискримінації щодо жінок та дівчат, зниження рівня 

5

6

7

8



Застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі
Навчальний посібник 21

ґендерно зумовленого насильства, забезпечення запобігання його 
проявам та своєчасній допомозі постраждалим, проведення широ-
ких інформаційних кампаній з підвищення правової обізнаності, по-
кращення доступу дівчат та жінок до освітніх, медичних, правових та 
соціальних послуг тощо.

Концепція Державної соціальної програми запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період 
до 2023 року від 10 жовтня 2018 року. Метою документа є протидія 
домашньому насильству та насильству за ознакою статі, розбудова 
системи запобігання та протидії домашньому насильству та насиль-
ству за ознакою статі відповідно до міжнародних стандартів та Зако-
ну України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Третій рівень, місцевий рівень правового забезпечення ґендерної 
рівності в публічному управлінні, складають нормативно-правові 
акти, що регулюють відносини ґендерної паритетності на регіональ-
ному та місцевому рівнях публічного управління, а саме: розпоря-
дження голів місцевих державних адміністрацій, рішення органів 
місцевого самоврядування, які затверджують (схвалюють) відповідні 
програми, плани, заходи тощо.

В Україні сформовано трирівневу систему інституційного та норма-
тивно-правового забезпечення ґендерної рівності у сфері публіч-
ного управління. У межах цієї трирівневої системи здійснюється ін-
ституційно-правове регулювання суспільних правовідносин щодо 
забезпечення ґендерної рівності у сфері публічного управління, на-
лежного планування та ефективної реалізації ґендерної політики в 
Україні.

9
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Теми для написання творчих робіт:

1. Пріоритети та напрями впровадження державної ґендерної політики в Україні.

2. Пріоритети та напрями впровадження ґендерної політики на місцевому рівні.

3. Основні завдання ґендерно чутливої політики держави.

4. Інструменти та механізми впровадження ґендерно чутливої політики в Україні.

5. Впровадження ґендерної політки в Україні: досвід центральних органів влади.

6. Впровадження ґендерної політки в Україні на місцевому рівні: досвід територіальних громад.

7. Виклики в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування з впровадження 
ґендерної політики в Україні.

8. Результативність та ефективність впровадження ґендерної політики органами державної влади 
та місцевого самоврядування в Україні.

9. Ґендерна політика як стратегічна діяльність держави.

10. Ґендерна політика як стратегічна діяльність територіальної громади.

Проаналізуйте документи:

• Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;

• Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

Визначте пріоритети, напрями та повноваження органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування щодо реалізації положень законів.

Отримані результати занотуйте та сформулюйте пропозиції щодо удосконалення діяльності 
органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері впровадження ґендерної політики.



Застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі
Навчальний посібник 23

БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Ґендерна політика в системі державного управління : підручник / М. М. Білинська, Л. В. Гонюкова, Л. 
О. Воронько та ін. ; за заг. ред. М. М. Білинської. Київ ; [Запоріжжя : Друк. світ], 2011. 132 с.

2. Ґендерна політика в системі публічного управління України / М. Канавець (кер. авт. колективу), 
Ю. Лихач, А. Кукуля та ін. ; за заг. ред. К. Ващенка. Київ : Центр адаптації державної служби до 
стандартів Європейського Союзу, 2018. 125 c.

3. Гошовська В. А., Ларіна Н. Б., Святненко В. В. Основи ґендерної політики в парламентській 
діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. В. А. Гошовської. Київ, 2011. 100 с. 

4. Карбовська Н. Інструменти інтегрування концепції ґендерної рівності в роботу органів місцевої 
влади / Н. Карбовська, Т. Литвинова. Київ : Український жіночий фонд, 2010. 120 с.  
URL: https://www.uwf.org.ua/files/gender_manual.pdf

5. Основи теорії ґендеру : навч. посіб. Київ : К. І. С., 2004. 536 с.

6. Реалізація ґендерної політики в управлінні освітою : навч.-метод. посіб. / Н. Г. Протасова, Л. А. 
Гаєвська, Т. О. Лукіна та ін. ; за заг. ред. Н. Г. Протасової. Київ ; [Запоріжжя : Друк. світ], 2011. 176 с.

1. 50/50: сучасне ґендерне мислення : словник / Л. Кобелянська, Т. Мельник. Київ : К. І. С., 2005. 280 с. 

2. Впровадження ґендерних підходів у роботу комітетів Верховної Ради України : практ. посіб. Київ : К. 
І. С., 2005. 186 с.

3. Впровадження комплексного ґендерного підходу в роботу органів державної виконавчої влади на 
регіональному рівні : метод. рекомендації / авт.-упоряд. : С. В. Євченко, О. Л. Остапчук. Житомир, 
2018. 56 с. URL: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Gender_approach_Zytomyr.pdf.

4. Ґендерні аспекти державної служби : монографія / М. І. Пірен, Н. В. Грицяк, Т. Е. Василевська, О. М. 
Іваницька ; за заг. ред. Богдана Кравченка. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. 336 с. 

5. Ґендерні паритети в умовах трансформації суспільства : [монографія] / за заг. ред. Н. М. Онищенка, 
Н. М. Пархоменко. Київ : Юрид. думка, 2007. 

6. Ґендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України / ред. А. Чернишова. 
Київ : Центр Разумкова ; Заповіт, 2016. 244 с.

7. Грицяк Н. Формування ґендерної політики в Україні: проблеми теорії, методології, практики : 
монографія. Київ : Вид-во НАДУ, 2004. 384 с. 

8. Кулачек О. Роль жінки в державному управлінні: старі образи, нові обрії : [монографія]. Київ : Вид-во 
Соломії Павличко «Основи», 2005. 304 с.

9. Левченко К. Б. Ґендерна політика в Україні: визначення, формування, управління [монографія]. 
Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2003. 343 с.

10. Мельник Т. М. Творення суспільства ґендерної рівності: міжнародний досвід. Закони зарубіжних 
країн з ґендерної рівності. 2-ге вид., допов. Київ, 2010. 440 с.

11. Суслова О., Рахімкулова Е. Законотворчість: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків. Київ : Заповіт, 2006. 190 с.

Рекомендована література



Застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі
Навчальний посібник24

Ґендерний підхід 
у бюджетному 
процесі 2

2.1.  Що таке ґендерний підхід? 

2.2.  Мета та завдання застосування 
ґендерного підходу в бюджетному 
процесі.
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2.1. Що таке ґендерний підхід?

Поняття «ґендерний підхід» є порівняно новим та активно вико-
ристовується з другої половини ХХ століття. Ідеї про рівноправність 
жінок та чоловіків дуже повільно здобували визнання та поширю-
валися в суспільстві, хоча сама ідея рівності всіх людей відома дуже 
давно. Лише з першої половини ХХ століття законодавство окремих 
держав під впливом масових суспільних рухів зазнало змін і поча-
ло приділяти увагу питанням захисту прав різних груп жінок, дітей, 
молоді, людей похилого віку, людей з особливими потребами та ін. 
У той час сформувалися й поняття «ґендерний підхід» та розуміння 
необхідності його впровадження до різноманітних сфер життєді-
яльності суспільства.

Згідно з визначенням Організації Об’єднаних Націй цілеспрямоване 
застосування ґендерного підходу – це «…процес оцінювання того, 
які наслідки матиме для жінок та чоловіків здійснення будь-якого 
планованого заходу, включаючи впровадження законодавства, 
стратегічної політики та програм в усіх сферах і на всіх рівнях. Ці-
леспрямоване впровадження ґендерного підходу означає обов’яз-
кове врахування інтересів та досвіду як жінок, так і чоловіків під час 
розробки, впровадження, моніторингу та оцінювання стратегічних 
заходів і програм у всіх політичних, економічних та соціальних сфе-
рах, щоб забезпечити одержання чоловіками та жінками однакової 
вигоди від реалізації цих заходів і програм та ліквідувати будь-яку 
нерівність» .

Застосування ґендерного підходу є необхідною умовою соціальної 
справедливості та рівноправного і стабільного людського розвитку 
за допомогою використання найбільш ефективних і результатив-
них засобів та практик. Кінцева мета застосування ґендерного під-
ходу – досягнення ґендерної рівності. Відповідно до Закону України 
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»: 
«ґендерна рівність – це рівний правовий статус жінок і чоловіків та 
рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох ста-



Застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі
Навчальний посібник26

тей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства» . 
Ключовим аспектом розуміння ґендерної рівності є забезпечення 
рівності не тільки прав, а й можливостей різних груп жінок та чо-
ловіків. Тобто гарантувати рівне право на працю в законодавстві 
для жінок та чоловіків важливо, але не менш важливо реалізувати 
це право через конкретні можливості та послуги (рівень заробітної 
плати, обчислення годин виконання домашньої роботи, кімнати 
для грудного годування на підприємствах, відпустка по догляду за 
дитиною для обох батьків, пенсійний вік, тривалість життя тощо).
Застосування ґендерного підходу сприяє просуванню ґендерної 
рівності до всіх сфер політичного, соціально-економічного та куль-
турного розвитку держав, регіонів та громад. Під час такого засто-
сування політика ґендерної рівності не розглядається як окреме 
питання, а перетворюється на наскрізне питання, яке слід врахову-
вати на всіх етапах розроблення та впровадження публічної полі-
тики (стратегічних ініціатив, політик, програм, бюджетів, проєктів 
тощо). До того ж впровадження ґендерного підходу означає, що різ-
ні групи жінок та чоловіків розглядаються як повноправні учасниці і 
учасники процесів соціально-економічного розвитку та отримувач-
ки й отримувачі рівних вигод. 

Ґендерні відносини, ґендерні проблеми та ґендерні розриви в різ-
них країнах та громадах істотно відрізняються і залежать від різних 
обставин та ситуацій. Аналіз ситуації, який враховує складові ґен-
дерного підходу, завжди виявляє ґендерно диференційовані потре-
би, інтереси та пріоритети, а також різні види ґендерної нерівності 
з огляду на доступні для різних груп жінок та чоловіків можливості, 
ресурси та результати. Цілеспрямоване застосування ґендерного 
підходу дає змогу чітко окреслити шляхи розв’язання таких про-
блем і передбачає проведення ретельного та детального аналізу 
ситуації – ґендерного аналізу. 
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В Україні поступово впроваджується комплексний ґендерний підхід 
у діяльність органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування різних рівнів, що передбачає покладення потреб та інте-
ресів людей – жінок і чоловіків (та/або їх груп) в основу прийняття 
будь-яких рішень для забезпечення сталого людського розвитку. 

У найзагальнішому розумінні ґендерний підхід у публічній політиці 
– це врахування інтересів, потреб та можливостей жінок і чолові-
ків (та/або їх груп) на етапах планування, реалізації, моніторингу та 
оцінки публічної політики (конкретних стратегій, політик, програм, 
бюджетів та заходів). 
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2.2. Мета та завдання застосування ґендерного 
підходу в бюджетному процесі

Поняття «ґендерно орієнтований бюджет», «ґендерно орієнтоване 
бюджетування» і «ґендерний підхід у бюджеті» вперше були запро-
поновані в Платформі дій, ухваленій на Пекінській конференції Ор-
ганізації Об’єднаних Націй у 1995 році . У ній наголошується: «Уряди 
повинні докласти всіх зусиль для систематичного вивчення того, 
яким чином державний сектор витрат приносить користь жінкам, 
і коригувати бюджети для забезпечення рівного доступу до них…» 
(п. 346). «Це вимагатиме врахування ґендерної проблематики… та 
адекватного фінансування спеціальних програм для забезпечення 
рівності між жінками і чоловіками» (п. 345) .

Міжнародний валютний фонд також приділяє значну увагу ґендер-
ним бюджетним ініціативам і визначає ґендерне бюджетування як 
«підхід до складання бюджету, який використовує фіскальну полі-
тику та управління для сприяння ґендерній рівності та розвитку 
дівчат і жінок. Фіскальні органи на будь-якому рівні влади повинні 
оцінювати потреби чоловіків і жінок; визначити ключові результати 
чи цілі; планувати та розподіляти державні кошти; контролювати та 
оцінювати досягнення» .

«Ґендерний бюджет», «ґендерно чутливий бюджет», «ґендерно від-
повідальний бюджет», «ґендерно орієнтований бюджет» – всі ці тер-
міни є синонімами та характеризують одне й те ж явище. Такий тип 
бюджету має забезпечувати збалансоване врахування інтересів та 
потреб жінок і чоловіків (та/або їх груп).

Ґендерний підхід у бюджетному процесі не передбачає створення 
окремих бюджетів для жінок та чоловіків або розподіл бюджетних 
видатків для жінок і чоловіків у пропорції 50/50, як і не передбачає 
обов’язкове зростання видатків на жінок. Ґендерний підхід у бю-
джетному процесі ґрунтується на твердженні, що бенефіціари – жін-
ки та чоловіки (та/або їх групи) − як отримувачі публічних послуг та 
суспільних благ та водночас як платники податків відрізняються 
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потребами та очікуваннями через соціальні ролі, притаманні їм в 
сім’ї, суспільстві, на ринку праці, в економіці тощо.

Інакше кажучи, ґендерний підхід у бюджетному процесі – це враху-
вання ґендерних аспектів на різних стадіях бюджетного процесу та 
відображення у відповідних бюджетних документах цілеспрямова-
ності та заходів на забезпечення рівних прав і можливостей жінок 
та чоловіків. Врахувати ґендерні аспекти означає зробити видимим 
те, як по-різному події, явища та процеси впливають на людей за-
лежно від їх статі, а також як стать людей впливає на певні події, 
явища та процеси.

Основною метою ґендерного підходу в бюджетному процесі є підви-
щення економічної ефективності та прозорості видатків бюджету з 
урахуванням потреб жінок і чоловіків, дівчат та хлопців (та/або їх 
груп).

На практиці застосування ґендерного підходу в бюджетному про-
цесі означає використання різних методів та механізмів, за допо-
могою яких враховуються потреби, інтереси, можливості та досвід 
різних груп жінок та чоловіків на всіх стадіях бюджетного процесу. У 
ст. 19 Бюджетного кодексу України визначено п’ять стадій бюджет-
ного процесу , на кожній з яких можливе застосування ґендерного 
підходу. 

1. Складання та розгляд Бюджетної декларації (прогнозу місцевого 
бюджету). Бюджетна декларація та прогноз місцевого бюджету мо-
жуть містити інформацію про ґендерні цілі (вплив на конкретні гру-
пи жінок та чоловіків) та результати їх досягнення.

Головні розпорядники бюджетних коштів, готуючи пропозиції до 
Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету), враховують 
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цілі державної (місцевої) політики у сфері забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків у межах діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує 
головний розпорядник коштів бюджету, та показники їх досягнення.

2. Складання проєктів бюджетів. Розпорядники бюджетних коштів складають проєк-
ти кошторисів та бюджетні запити, які забезпечують оптимальний розподіл ресурсів, 
відповідно до пріоритетів та очікуваних результатів, що зазначено в характеристиках 
відповідної бюджетної програми, з урахуванням потреб, інтересів і можливостей кон-
кретних користувачів / отримувачів послуг (жінок, чоловіків та/або їх груп).

Бюджетні запити та кошториси, що містять ґендерні аспекти, складаються за резуль-
татами ґендерного аналізу бюджету або бюджетної програми.

3. Розгляд проєкту та прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про 
місцевий бюджет). Представлення проєкту закону про Державний бюджет України 
(проєкту рішення про місцевий бюджет) проводиться за процедурою повного обгово-
рення із залученням всіх зацікавлених сторін. На етапі розгляду та прийняття держав-
ного і місцевих бюджетів до повного обговорення можна залучати зацікавлені сторо-
ни, які представляють інтереси різних груп користувачів державних і муніципальних 
послуг (жінок, чоловіків та/або їх груп), з метою внесення ними пропозицій до проєкту 
бюджету.

4. Виконання бюджету, у тому числі внесення змін до закону про Державний бю-
джет України (рішення про місцевий бюджет). Після розгляду та прийняття закону 
чи затвердження рішення про бюджет розпорядники бюджетних коштів складають 
паспорти бюджетних програм. Паспорт бюджетної програми формується, виходячи 
з бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, відпо-
відних бюджетних призначень та враховуючи результати ґендерного аналізу бюджет-
ної програми попереднього року.

Мета в паспорті бюджетної програми має відповідати пріоритетам державної політи-
ки у відповідній сфері та може відображати основні цілі державної (місцевої) політики 
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у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 
які необхідно досягти при виконанні бюджетної програми в серед-
ньостроковому періоді.

Завданнями в бюджетній програмі можуть бути визначені конкрет-
ні шляхи впровадження ґендерної рівності та зменшення / усунення 
ґендерних розривів, які необхідно досягти в результаті виконання 
бюджетної програми протягом відповідного бюджетного періоду та 
оцінити за допомогою результативних показників.

Напрями діяльності програми можуть передбачати конкретні дії 
(заходи), спрямовані на виконання ґендерних завдань бюджетної 
програми (досягнення ґендерної рівності чи зменшення ґендерних 
розривів, усунення ґендерної дискримінації), у межах коштів, запла-
нованих на виконання бюджетної програми.

Результативні показники програми – це кількісні та якісні показни-
ки, які характеризують результати виконання бюджетної програми 
і підтверджуються статистично, бухгалтерською та іншою звітністю 
(у тому числі даними, розподіленими за статтю, ґендерною ста-
тистикою). Наведення в результативних показниках паспорта бю-
джетної програми даних, розподілених за статтю, дає змогу чітко 
показати ефективність використання бюджетних коштів для кон-
кретних груп жінок та чоловіків, співвідношення досягнутих ґендер-
них результатів та витрат, відповідність бюджетної програми її меті, 
порівняти результати виконання бюджетних програм у динаміці за 
роками, проаналізувати зменшення / усунення ґендерних розривів, 
а також визначити ґендерно чутливі бюджетні програми.

5. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття 
рішення щодо нього. Звіт про виконання паспорта бюджетної про-
грами містить інформацію про досягнення поставлених цілей та ви-
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рішення завдань щодо зменшення ґендерних розривів чи усунення 
ґендерної дискримінації.

На основі даних звіту про виконання паспорта бюджетної програми 
та даних моніторингу розпорядники бюджетних коштів приймають 
відповідні рішення щодо зменшення / усунення ґендерних розривів 
та ґендерної дискримінації або посилення заходів із забезпечення 
ґендерної рівності в бюджетних програмах.

Чому за допомогою ґендерного підходу можна отримати кращі ре-
зультати та якість послуг за ті самі гроші? Ґендерний підхід у бю-
джетному процесі, по суті, поєднує в собі дві моделі організації бю-
джетного процесу: 

1. бюджетування, орієнтоване на результат (програмно-цільовий 
метод);

2. бюджетування, орієнтоване на людину.

Концепція бюджетування, орієнтованого на результат, передбачає 
максимальне забезпечення прозорості, відкритості та доступності 
всієї бюджетної інформації, яка дає змогу всім зацікавленим групам 
осіб робити висновки, наскільки ефективно витрачаються кошти 
платників податків, та оцінювати ефективність і якість викори-
стання ресурсів. Це метод планування, виконання та контролю за 
виконанням бюджетів усіх рівнів, який ґрунтується на застосуван-
ні цільових програм на умовах середньострокового фінансового 
планування з контролем результатів, отриманих від використання 
бюджетних коштів.

Концепція бюджетування, орієнтованого на людину (похідна від 
концепції планування, орієнтованого на людину), передбачає вра-
хування потреб, інтересів, можливостей та досвіду конкретних груп 
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людей, зокрема конкретних груп жінок та чоловіків (ґендерний 
аспект), на всіх стадіях бюджетного процесу. Це метод плануван-
ня, виконання та контролю за виконанням бюджетів усіх рівнів, у 
центрі якого людина (групи людей). Тобто за результатами аналізу 
бюджету (бюджетних ініціатив і заходів, бюджетних видатків та ін.) 
має бути зрозумілою відповідь на питання: «На КОГО спрямовані 
послуги, що надаються за рахунок бюджетних коштів?».

залучення жінок та чоловіків із різних груп до всіх стадій 
бюджетного процесу на різних рівнях владних відносин

забезпечення прозорості бюджетних видатків  
на всіх стадіях бюджетного процесу

досягнення максимальної результативності виконання бюджету. 
Мета та завдання бюджетних видатків різних рівнів мають 

передбачати отримання конкретного вимірюваного результату 
(кількісно чи якісно вимірюваного)

підвищення ефективності виконання бюджетів різних рівнів 
через конкретне спрямування видатків на задоволення потреб 

конкретних груп жінок та чоловіків. У процесі застосування 
ґендерного підходу важливо розуміти, для кого ми здійснюємо 

бюджетні ініціативи і кому надаємо послуги

сприяння усуненню ґендерних розривів та нерівностей.  
Ґендерний підхід у бюджетному процесі вирівнює ґендерні 

відмінності в доступі до бюджетних ресурсів різних груп  
жінок та чоловіків

ЗАВДАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ 
В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ:
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Бюджетні заходи здійснюються зусиллями людей 
(кошти платників податків) заради людей (отримувачі / 
користувачі конкретних послуг). Платники податків та 
користувачі послуг – це, як правило, конкретні жінки та 
чоловіки

РИС. 2.1.
Принципи застосування ґендерного підходу в бюджетному процесі

Застосування ключових принципів ґендерного підходу в бюджетно-
му процесі також забезпечує доступ жінок та чоловіків до публічних 
послуг та суттєво покращує якість цих послуг – державних чи муні-
ципальних. 

Методи впровадження ґендерного підходу в бюджетному процесі 
досить різноманітні. Це пов’язано з різним досвідом впровадження 
ґендерного підходу та відмінностями моделей бюджетного процесу 
в різних країнах. У низці країн заходи з впровадження ґендерного 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Ключовими принципами застосування ґендерного підходу в бюджетному процесі є 
справедливість, результативність та ефективність (рис. 2.1).

Обсяги використаних бюджетних ресурсів мають бути 
максимально корисними та задовольняти вимоги 
найширшого кола користувачів послуг – жінок та 
чоловіків (та/або їх груп)

ЕФЕКТИВНІСТЬ

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ
Зазвичай бюджетні кошти обмежені, а тому важливо 
орієнтувати видатки бюджету на конкретні досяжні 
результати, які можна виміряти, для конкретних груп 
жінок та чоловіків
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підходу в бюджетному процесі передбачали законодавчі ініціативи 
у сфері бюджетної політики (наприклад, Австралія, Австрія, Швеція), 
інші країни (Албанія, Іспанія, Канада, Сербія, Швеція), навпаки, ак-
центували увагу на конкретних заходах та бюджетних ініціативах. 
Незважаючи на різноманіття методів впровадження, у більшості 
країн світу ґендерний підхід у бюджетному процесі став ефектив-
ним інструментом усунення ґендерних розривів.

В Україні віднедавна також використовується ґендерний підхід у 
бюджетному процесі, зокрема метод ґендерного аналізу бюджетних 
програм, викладений у Методичних рекомендаціях Міністерства фі-
нансів України для головних розпорядників коштів16. 

Застосування ґендерного підходу в бюджетному процесі показує, 
якого результату і для яких груп жінок та чоловіків вдалося досягти 
за час виконання бюджету. По суті, ґендерний підхід у бюджетному 
процесі привертає увагу до двох ключових питань: якого результату 
ми прагнемо досягти і для кого (для яких конкретних груп жінок та 
чоловіків – користувачів послуг)? 

У межах ґендерного підходу важливе не тільки цільове використан-
ня коштів бюджету, а й вплив, який бюджетна ініціатива чи політика 
має на жінок і чоловіків – користувачів послуг. Інакше кажучи, важ-
ливо показати, не скільки взуття закупили за результатами вико-
нання бюджету, а скільки жінок та чоловіків з різними розмірами 
ступні, різного віку, місця проживання та ін. у результаті виявилися 
взутими (чи забезпечені сезонним взуттям).

16. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування ґендерно орієнтованого підходу в 
бюджетному процесі : наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 р. № 1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001201-19
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2.3. Нормативне забезпечення впровадження 
ґендерного підходу в бюджетному процесі в 
Україні

Важливою передумовою впровадження ґендерного підходу є нор-
мативно-правова база, оскільки саме вона офіційно закріплює в 
суспільстві певні стандарти, правила та правові механізми забезпе-
чення ґендерної рівності. Конституція України як найвищий право-
вий акт держави в ст. 24 проголошує рівні конституційні права та 
свободи громадян, а також їх рівність перед законом. Згідно з Кон-
ституцією «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…»17

В Україні нормативно-правовий підхід до впровадження ґендерної 
рівності забезпечується Законом України «Про забезпечення рів-
них прав та можливостей жінок і чоловіків». Ст. 12 та 13 цього закону 
встановлено, що «…органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування в межах своєї компетенції: забезпечують надання 
жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей; здійснюють вико-
нання загальнодержавних та регіональних програм з питань забез-
печення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків... дотриму-
ються принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків у своїй діяльності»18.

Основними нормативними документами, що визначають публічну 
політику України щодо впровадження та застосування ґендерного 
підходу в бюджетному процесі є:

1. Стратегія реформування системи управління державними фі-
нансами на 2017–2020 роки, затверджена розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 08.02.2017 р. № 142-р (далі – Стратегія). У 

17. Конституція України від 28.06.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1654

18. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 08.09.2005 р. № 2866-IV. Ст. 1.  
       URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
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кількох розділах Стратегії вказано на важливість застосування ґен-
дерного підходу в бюджетному процесі. Зокрема, в третьому розділі 
«Підвищення ефективності розподілу ресурсів на рівні формування 
державної політики» зазначено, що «Інтеграція ґендерно орієнто-
ваного підходу у бюджетний процес забезпечить підвищення ефек-
тивності та якості наданих державних послуг з урахуванням потреб 
соціальних груп, у тому числі за ґендерною ознакою, дозволить по-
силити підзвітність розпорядників бюджетних коштів та прозорість 
бюджету»19.

2. «Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування 
ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі» для го-
ловних розпорядників коштів в Україні, затверджені наказом Мі-
ністерства фінансів України від 2 січня 2019 року № 1. У документі 
зазначено, що «…методичні рекомендації можуть бути використані 
головними розпорядниками бюджетних коштів та іншими учасни-
ками бюджетного процесу для врахування ґендерних аспектів у 
процесі планування, виконання та звітування про виконання бю-
джетних програм»20. 

3. Наказ Міністерства фінансів України «Про результативні показ-
ники бюджетної програми» від 10 грудня 2010 року № 1536. 
Він визначає, що результативні показники мають відобража-
ти суспільну значимість: «результативні показники висвітлюють 
ефект, який отримують економіка та суспільство завдяки діяльно-
сті головного розпорядника, дають можливість оцінити вплив на 
економічний та соціальний розвиток, ефективність надання пу-
блічних послуг, ступінь забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків». Також у ньому наголошено, що «показники якості 

19. Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки: розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. № 142-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80

20. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному 
процесі : наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 р. № 1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001201-19
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характеризують динаміку досягнення мети та виконання завдань 
бюджетної програми… рівень задоволення користувачів публічних 
послуг відповідно до їх призначення, рівень забезпечення публіч-
ними послугами осіб, які мають на них право; висвітлюють посла-
блення негативних чи посилення позитивних тенденцій в економіці 
(відповідній сфері діяльності), користь для суспільства від реалізації 
бюджетної програми, у тому числі з точки зору забезпечення ґен-
дерної рівності».

4. Наказ Міністерства фінансів України «Про огляди витрат дер-
жавного бюджету» від 23 жовтня 2019 року № 446. 
Він встановлює, що «під час проведення аналізу ефективності, 
результативності та економічної доцільності відповідних витрат 
державного бюджету здійснюється аналіз інформації і показників 
бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, звітів про їх ви-
конання, розглядаються результати оцінки ефективності бюджет-
них програм та ґендерного аналізу бюджетних програм, проведених 
головними розпорядниками, висновки про результати контроль-
них заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення 
контролю за дотриманням бюджетного законодавства».

5. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Мето-
дичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюдже-
тів на середньостроковий період» від 29 березня 2019 року № 130. 
Цей документ передбачає, що «за рішенням органу, що складає 
прогноз, за результатами ґендерного аналізу бюджетних програм, 
може зазначатись інформація щодо врахування при прогнозуванні 
ґендерних аспектів з метою зменшення ґендерних розривів, посла-
блення негативних та посилення позитивних тенденцій у відповід-
ній сфері / галузі з точки зору забезпечення ґендерних потреб та 
задоволення ґендерних інтересів».
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6. Наказ Міністерства фінансів України «Порядок здійснення оцінки 
ефективності бюджетних програм головними розпорядниками ко-
штів державного бюджету» від 19 травня 2020 року № 223. 
Він визначає: використання результатів ґендерного аналізу бю-
джетної програми як одного з джерел інформації для оцінювання 
ефективності; оцінку ефективності «надання публічних послуг, 
рівня забезпечення потреб, задоволення інтересів отримувачів / 
користувачів і надавачів публічних послуг, у тому числі за ознакою 
статі та іншими ознаками»; а також заходи «з покращання якості та 
ефективності надання публічних послуг – дослідження потреб та 
інтересів отримувачів / користувачів публічних послуг, в тому числі 
запровадження відповідних опитувань (анкетування), проведення 
ґендерного аналізу бюджетної програми».

Впроваджуючи механізми забезпечення рівноправності різних 
груп жінок та чоловіків, треба усвідомлювати, що створення і функ-
ціонування лише правових механізмів недостатньо. Для того щоб 
ґендерна рівність та ґендерний підхід стали пріоритетами держав-
ної політики, необхідно інтегрувати їх в усі напрями діяльності орга-
нів державної влади та органів місцевого самоврядування. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Теми для написання творчих робіт:

1. Сутність та принципи комплексного ґендерного підходу.

2. Сутність та принципи комплексного ґендерного підходу в публічному управлінні.

3. Застосування комплексного ґендерного підходу в бюджетному процесі.

4. Основні завдання застосування ґендерного підходу в бюджетному процесі на державному рівні.

5. Основні завдання застосування ґендерного підходу в бюджетному процесі на місцевому рівні.

6. Переваги застосування ґендерного підходу в бюджетному процесі на державному рівні.

7. Переваги застосування ґендерного підходу в бюджетному процесі на місцевому рівні.

8. Бар’єри та виклики застосування ґендерного підходу в бюджетному процесі на державному рівні.

9. Бар’єри та виклики застосування ґендерного підходу в бюджетному процесі на місцевому рівні.

10. Ґендерне бюджетування в Україні: досвід впровадження центральних органів виконавчої влади.

11. Ґендерне бюджетування в Україні: досвід впровадження обласних державних адміністрацій.

12. Ґендерне бюджетування в Україні: досвід впровадження територіальних громад.

Проаналізуйте десять принципів бюджетної системи України (ст. 7 Бюджетного кодексу України): 

• принцип єдності бюджетної системи України;
• принцип збалансованості;
• принцип самостійності;
• принцип повноти;
• принцип обґрунтованості;
• принцип ефективності та результативності;
• принцип субсидіарності;
• принцип цільового використання бюджетних коштів;
• принцип справедливості і неупередженості;
• принцип публічності та прозорості.

Визначте та обґрунтуйте, які з цих принципів є значимими в контексті впровадження та застосу-
вання ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі.
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Методика 
проведення 
ґендерного 
бюджетного 
аналізу

3

3.1.  Огляд нормативно-правових актів та інших документів, 
які містять інформацію про ґендерну рівність.

3.2.  Проведення ґендерного аналізу бюджетної програми.

3.3.  Прийняття рішень за результатами ґендерного аналізу 
бюджетної програми.

3.4.  Моніторинг ґендерно чутливих бюджетних програм.
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3.1. Огляд нормативно-правових актів та 
 інших документів, які містять інформацію 
 про ґендерну рівність

Відповідно до Методичних рекомендацій Міністерства фінансів 
України21 впровадження та застосування ґендерного підходу в бю-
джетному процесі передбачає такі чотири кроки:

1. здійснення огляду нормативно-правових актів та інших доку-
ментів, які містять інформацію про ґендерну рівність; 

2. проведення ґендерного аналізу бюджетних програм;

3. прийняття рішень за результатами ґендерного аналізу бюджет-
них програм;

4. моніторинг ґендерно чутливих бюджетних програм.

Для того, щоб розпочати практичне впровадження ґендерного 
підходу в бюджетному процесі, необхідно чітко розуміти контекст 
ґендерних проблем та ґендерних розривів у галузі (програмі чи за-
ходах), а також знати нормативно-правові документи у сфері забез-
печення ґендерної рівності.

Огляд нормативно-правових актів та інших документів, які містять 
інформацію про ґендерну рівність, проводиться з метою створення 
цілісного уявлення про ґендерну рівність загалом в Україні та у сфе-
рі / галузі, що належить до повноважень розпорядника бюджетних 
коштів, зокрема щодо наявних проблем у становищі жінок та чоло-
віків (та/або їх груп), задоволення їх інтересів, забезпечення прав та 
можливостей, а також про взяті Україною зобов’язання щодо забез-
печення ґендерної рівності, вимоги нормативно-правових актів, 
завдання стратегічних і програмних документів держави, цільові 
показники щодо ґендерної рівності. 

21. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування ґендерно орієнтованого підходу 
в бюджетному процесі : наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 р. № 1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001201-19
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Оглядом можуть бути охоплені чинні нормативно-правові акти, між-
народні та національні документи, в тому числі міжнародні угоди, 
директиви міжнародних організацій, членом яких є Україна, допові-
ді та звіти міжнародних організацій, наукових установ, громадських 
організацій тощо (див. розділ «Нормативно-правові документи»). 
Під час огляду не обов’язково використовувати всі наявні докумен-
ти, можна обмежитися кількома найбільш значимими для конкрет-
ної сфери чи галузі. 

Додатковим джерелом інформації про ґендерну рівність можуть 
стати світові глобальні оцінки та індекси, зокрема: 

• індекс людського розвитку (Human Development Index, HDI)22;

• індекс ґендерного розвитку (Gender Development Index, GDI)23;

• індекс ґендерної нерівності (Gender Inequality Index, GII)24;

• індекс ґендерної рівності (The Gender Equity Index)25;

• індекс ґендерного розриву (Global Gender Gap Index)26;

• «Цілі розвитку тисячоліття» (Millennium Development Goals, 
MDGs)27;

• «Глобальні цілі сталого розвитку» (Sustainable development goals, 
SDGs)28;

• «Цілі сталого розвитку 2016–2030: Україна»29.

Наприклад, щорічно Світовий економічний форум (World Economic 
Forum) проводить дослідження індексу ґендерного розриву 

22. Human Development Index, HDI. URL: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi.

23. Gender Development Index, GDI. URL: http://hdr.undp.org/en/composite/GDI.

24. Gender Inequality Index, GII. URL: http://hdr.undp.org/en/composite/GII.

25. Gender Equity Index, GEI. URL: http://www.socialwatch.org/taxonomy/term/527.

26. Global Gender Gap Index. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018.

27. Millennium Development Goals (MDGs). URL: https://www.un.org/millenniumgoals/.

28. Sustainable development goals (SDGs). URL: https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300.

29. Цілі сталого розвитку 2016–2030: Україна. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.
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(The Global Gender Gap Index)30. У дослідженні вимірюються ґендерні 
розриви за 14 різними показниками в чотирьох основних сферах: 
економічна участь та кар’єрні можливості; рівень освіти; здоров’я і 
тривалість життя; політичні права та можливості. Індекс ґендерного 
розриву вимірюється за шкалою від 0 до 1, де 0 – повна нерівність 
статей, а 1 – відповідно, рівність. Значення індексу інтерпретується 
як відсоток розриву між жінками і чоловіками, що дає змогу порівню-
вати поточні показники з минулими та визначати прогрес у певній 
сфері. Так, світовий ґендерний розрив у сфері освіти з урахуванням 
сучасних тенденцій може бути повністю закритий лише за 14 років. 
Загалом ґендерні розриви у світі щороку зменшуються. За умови збе-
реження наявних тенденцій загальний глобальний ґендерний роз-
рив може бути закритий лише за 108 років.

Наразі повної ґендерної рівності не вдалося досягти жодній краї-
ні світу. Перше місце в рейтингу індексу ґендерного розриву з най-
меншим показником ґендерного розриву посідає Ісландія. На другій 
сходинці – Норвегія, закриває трійку Фінляндія. У першій десятці такі 
країни, як Швеція, Нікарагуа, Нова Зеландія, Ірландія, Іспанія, Руанда 
та Німеччина. Серед країн-сусідів України Молдова обіймає 23-тє міс-
це, Білорусь – 29-те, Польща – 40-ве, Румунія – 55-те, Словаччина – 63-
тє, Російська Федерація – 81-ше та Угорщина – 105-те. 

За підсумками 2019 року, Україна в цьому рейтингу посідає 59-те міс-
це із 153 країн світу (у 2018 році – 65-те із 149 країн). За рівнем еко-
номічної участі та кар’єрних можливостей – 39-та позиція в рейтингу, 
за рівнем освіти – 26-та, за здоров’ям та тривалістю життя – 52-га, за 
політичною участю та можливостями – 83-тя. В Україні низьке пред-
ставництво жінок у політиці, особливо на рівні прийняття політичних 
рішень Хоча кількість народних депутаток має тенденцію до збіль-
шення, Україна за жіночим представництвом у Верховній Раді суттєво 
відстає від багатьох країн.

30. The Global Gender Gap Index. World Economic Forum / Geneva Switzerland, 2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
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Отже, огляд нормативно-правових документів проводиться з ме-
тою створення цілісного уявлення про вимоги із забезпечення 
ґендерної рівності як загалом в Україні, так і у сфері / галузі, що на-
лежить до повноважень головного розпорядника (див. додаток А). 
Важливо, щоб за результатами такого огляду головні розпорядники 
знали про норми та вимоги щодо забезпечення ґендерної рівності, 
які безпосередньо стосуються їх діяльності.

Результати огляду використовуються при проведенні ґендерного 
аналізу бюджетних програм з точки зору дотримання взятих Укра-
їною зобов’язань, виконання вимог нормативно-правових актів, 
відповідності завданням стратегічних і програмних документів дер-
жави з ґендерних питань. Огляд нормативно-правових документів 
може охоплювати також і документи, які визначають конкретні сфе-
ри та напрями діяльності розпорядників бюджетних коштів (зако-
ни, постанови, розпорядження, положення, статути тощо) і можуть 
містити інформацію про ґендерну рівність.

За результатами огляду нормативно-правових документів отриману 
інформацію можна узагальнити та згрупувати за такими позиціями:

• вимоги / індикатори (показники) щодо ґендерної рівності, ви-
значені міжнародними угодами, директивами міжнародних ор-
ганізацій, членом яких є Україна;

• вимоги / індикатори (показники) щодо ґендерної рівності, ви-
значені нормативно-правовими актами;

• дані про становище жінок, чоловіків та/або їх груп;

• дані про інтереси, потреби та пріоритети жінок, чоловіків та/або 
їх груп;

• дані про ґендерні розриви, ґендерну дискримінацію, тенденції у 
забезпеченні потреб та задоволенні інтересів жінок, чоловіків 
та/або їх груп.
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3.2.  Проведення ґендерного аналізу
 бюджетної програми

Ґендерний аналіз бюджетних програм можна вважати основою 
застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному про-
цесі. Ґендерний аналіз бюджетних програм – це аналіз програм, що 
фінансуються з бюджету, метою якого є визначення рівня забезпе-
чення потреб та задоволення інтересів жінок та чоловіків (та/або їх 
груп) у процесі реалізації бюджетної програми, а також виявлення 
ґендерних розривів, ґендерної дискримінації та причин їх виник-
нення. 

Ґендерний аналіз важливо проводити для всіх бюджетних програм 
без винятків. При цьому головні розпорядники коштів складають 
план-графік проведення ґендерного аналізу бюджетних програм 
відповідно до пріоритетності та актуальності бюджетних програм. 
З урахуванням масштабів та складності роботи головні розпоряд-
ники коштів визначають послідовність заходів з проведення ґен-
дерного аналізу, зокрема щодо наявності необхідних даних, а також 
призначають відповідальних осіб за виконання цих заходів. 

Відповідальними за проведення ґендерного аналізу бюджетної 
програми доцільно визначати тих розпорядників коштів, які від-
повідають за формування цілей державної (місцевої) політики в 
конкретній сфері, у межах якої реалізується обрана для ґендерного 
аналізу бюджетна програма. До роботи з проведення ґендерного 
аналізу бюджетних програм важливо залучити фінансистів або ін-
ших фінансових фахівців.

Джерелом інформації для проведення ґендерного аналізу бюджет-
ної програми є розподілені за статтю дані, що містяться в офіцій-
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ній державній статистичній, фінансовій, адміністративній та іншій 
звітності, документах бухгалтерського, статистичного та внутріш-
ньогосподарського (управлінського) обліку, бюджетних запитах 
розпорядника бюджетних коштів, паспортах бюджетних програм, 
звітах про їх виконання та інших джерелах інформації. У разі від-
сутності даних, необхідних для проведення ґендерного аналізу бю-
джетної програми, доцільно проводити анкетування, опитування, 
фокус-групи або ініціювати процес створення нових чи внесення 
змін до наявних форм статистичної та адміністративної звітності. 
Якщо під час проведення ґендерного аналізу не вдалося знайти по-
трібні розподілені за статтю дані, які характеризували б бюджетну 
програму, то найчастіше це одна з ознак ґендерно нейтральної бю-
джетної програми. Ґендерно нейтральна бюджетна програма – це 
бюджетна програма, яка за результатами ґендерного аналізу визна-
на такою, що потребує вжиття додаткових заходів (досліджень) для 
врахування ґендерного аспекту.

Ґендерно нейтральною також може виявитися бюджетна програма, 
за результатами ґендерного аналізу якої неможливо або дуже важко 
визначити вплив на конкретних жінок, чоловіків та/або їх групи – 
користувачів / отримувачів послуг. Наприклад, бюджетні програми 
із сплати внесків до міжнародних організацій та обслуговування 
державного боргу. Однак такі бюджетні програми можуть бути про-
аналізовані з точки зору надавачів послуг, наприклад: хто приймає 
управлінські рішення? яка кількість жінок та чоловіків серед осіб, 
що приймають рішення? який розмір видатків на одну особу пра-
цівника, за статтю? та ін.

Перший етап ґендерного аналізу бюджетної програми – ґендерний 
аналіз характеристик бюджетної програми, обраної для аналізу. 
Мета цього етапу – дослідити назву бюджетної програми, її мету, 
завдання, напрями використання коштів, результативні показни-
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ки на предмет врахування в них ґендерних аспектів. Джерелами 
інформації на цьому етапі є паспорт бюджетної програми, статут 
/ положення бюджетної установи, порядок та/або умови надання 
коштів із бюджету, адміністративна та статистична звітність, норма-
тивно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері, 
закон України про Державний бюджет (рішення про місцевий бю-
джет) тощо.

На першому етапі ґендерного аналізу бюджетної програми важливо 
відповісти на такі питання:

1. Якою є мета бюджетної програми?

2. Чи відображено у формулюванні назви, мети та завдань бю-
джетної програми її спрямованість на забезпечення ґендерної 
рівності?

3. Чи включені до бюджетної програми конкретні завдання сто-
совно посилення ґендерної рівності?

4. Чи враховують ґендерний аспект напрями використання бю-
джетних коштів, що визначаються з урахуванням публічних 
послуг?

5. Чи якісними та достатніми є результативні показники бюджет-
ної програми з точки зору висвітлення досягнення мети та ви-
конання завдань щодо забезпечення ґендерної рівності?

Спрямованість бюджетної програми на забезпечення ґендерної 
рівності може виражатися не лише у формулюванні завдань бю-
джетної програми чи результативних показників. Коли завдання / 
послуги, що виконуються / надаються в межах бюджетної програ-
ми, вже містять ґендерний аспект, доцільно показати цілеспрямо-
ваність бюджетної програми на забезпечення ґендерної рівності у 
формулюваннях інших характеристик, наприклад, назви програми 
чи її мети.

?
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При формулюванні результативних показників слід уникати вели-
кої кількості розподілених за статтю показників, надаючи перевагу 
тим, які безпосередньо демонструють досягнення мети та виконан-
ня завдань, тобто показникам якості.

Бюджетна програма «Підготовка і підвищення кваліфікації медичних і фармаце-
втичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закла-
дами III та IV рівнів акредитації»31 у своїй назві не містить ґендерних аспектів. Мета 
програми (надання вищої освіти у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації і 
підвищення кваліфікації кадрів) не спрямована на вирішення питань у сфері ґендерних 
відносин. Завдання програми (організація післядипломної освіти, підвищення квалі-
фікації та безперервного професійного розвитку лікарів (провізорів), інших фахівців; 
організація навчання докторантів, аспірантів, інша освіта наукових та науково-педаго-
гічних кадрів у закладах післядипломної освіти; підготовка осіб з надання домедичної 
допомоги (екстрених медичних техніків)) не містять інформації про ґендерні аспекти і 
не вказують на конкретні групи жінок чи чоловіків.

Напрями використання бюджетних коштів та результативні показники також не відо-
бражають ґендерних аспектів. Загалом за програмою фінансуються 14 медичних закла-
дів вищої освіти – це всі заклади сфери управління Міністерства охорони здоров’я Украї-
ни. Кошти за програмою спрямовуються для навчання студентів, інтернів, аспірантів та 
докторантів за держзамовленням.

Отже, на першому етапі аналізу назви, мети, завдань, напрямів використання коштів та 
результативних показників бюджетної програми досліджено:

• у програму не включені конкретні цілі не тільки щодо посилення ґендерної рівності, а 
й будь-яка конкретна інформація щодо підвищення якості надання освітніх послуг ме-
дичними закладами вищої освіти;

• мета та завдання програми не є ґендерно чутливими та спрямовані переважно на збе-
реження і розвиток мережі закладів медичної вищої освіти, створення умов для їх функ-
ціонування та зміцнення матеріально-технічної бази, вирішення питань їх фінансуван-
ня, а не надання якісної освітньої послуги відповідно до потреб різних груп студентів, 
інтернів, аспірантів та докторантів;

• використання бюджетних коштів переважно не враховує жінок, чоловіків та їх груп – ко-
ристувачів послуг (загальні та середньорічні видатки не розподілені за статтю);

• результативні показники програми найповніше представлені щодо затрат та продукту.

31. Звіт за результатами ґендерного аналізу бюджетної програми «Підготовка і підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних, 
наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації» / Робоча група з ґендерно 
орієнтованого бюджетування. Проєкт «Ґендерне бюджетування в Україні». 2018. С. 22–24.
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Другий етап проведення ґендерного аналізу бюджетної програми 
– ґендерний аналіз послуги (послуг), що надається в процесі чи за 
результатами виконання бюджетної програми. Мета етапу – визна-
чити та проаналізувати публічні послуги, що надаються в межах бю-
джетної програми, і дослідити їх вплив на жінок і чоловіків (та/або їх 
групи) та на ґендерну рівність. 

Під час другого етапу ґендерного аналізу бюджетної програми важ-
ливо відповісти на три ключові питання:
1. Яка публічна (державна чи муніципальна) послуга надається в 

межах бюджетної програми?
2. Хто є користувачами / отримувачами публічної (державної чи 

муніципальної) послуги (жінки, чоловіки та/або їх групи)?
3. Хто надає публічну (державну чи муніципальну) послугу в ме-

жах програми (жінки, чоловіки та/або їх групи)?

Інформацію про перелік публічних послуг, що надаються в межах 
бюджетної програми, цільові групи надавачів та отримувачів пу-
блічних послуг (у тому числі потенційні) заносять до додатка 2 
(пункт 2) Методичних рекомендацій (див. додаток Б).

У контексті концепції сучасної сервісної держави поняття «послуга» 
розглядають як створення благ (послуг) для особи (громадянина) 
та суспільства загалом, а систему владних інститутів – як систему 
надання публічних послуг. В українському законодавстві відсутнє 
чітке формулювання поняття публічних послуг, що часто створює 
ситуації їх неоднозначного трактування.

Найчастіше під послугою розуміють результат безпосередньої взає-
модії надавача та користувача / отримувача послуг, тобто результат 
діяльності надавача послуг щодо задоволення потреб їх користу-
вача / отримувача. Послуги можуть бути матеріальними – у вигляді 

?
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речей та нематеріальними – у вигляді результатів людської діяльно-
сті, що не мають матеріально-речового виразу. Останніми є послу-
ги невиробничої сфери, тобто такі, які не створюють матеріальних 
благ, а саме: освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, 
побутового обслуговування, житлово-комунального забезпечення, 
транспорту, зв’язку науки, а також публічного управління, місцевого 
самоврядування та ін. Кількість видів державних та муніципальних 
послуг обмежується лише фінансовою та організаційною спромож-
ністю держави чи громади, за інших умов їх може бути дуже багато. 

Треба взяти до уваги, що в одній програмі може надаватися декіль-
ка публічних послуг. У такому разі аналіз буде охоплювати користу-
вачів і надавачів кожної послуги, яка надається в межах програми.
 
Серед основних надавачів публічної послуги (послуг) важливо роз-
різняти: 
• органи влади;
• установи, організації, підприємства, створені або уповноваже-

ні органами влади надавати послуги;
• працівників установ, організацій, підприємств, відповідальних 

за надання послуги (послуг);
• працівників, які безпосередньо забезпечують надання послуги 

(послуг).

Дослідження публічних (державних чи муніципальних) послуг, що 
надаються в межах бюджетної програми, може передбачати визна-
чення та подальше вивчення й аналіз, зокрема:
• цільових груп користувачів / отримувачів послуг за оз-

накою статі та, у разі доцільності, за іншими ознаками: 
віком, місцем проживання, станом здоров’я, етнічним 
походженням, соціально-економічним статусом тощо; 
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• потреб та інтересів цільових груп користувачів / отримувачів 
послуг;

• обсягу та якості послуги з точки зору забезпечення потреб та 
задоволення інтересів цільових груп осіб при наданні послуги;

• рівня розвитку інфраструктури, створеної для надання послуги;

• перешкод у доступі до послуги, в тому числі для жінок, чоловіків 
та/або їх груп;

• частки населення, яка відповідно до законодавства може одер-
жувати послугу, проте не користується нею;

• цільових груп надавачів послуг за ознакою статі та, у разі доціль-
ності, за іншими ознаками, зокрема за видами діяльності відпо-
відно до службових обов’язків (за категоріями);

• рівня забезпечення потреб надавачів послуги. 

Дослідження надавачів публічних послуг може охоплювати аналіз 
складу працівників установ / організацій, відповідальних за надан-
ня послуг, та працівників, які безпосередньо забезпечують надан-
ня послуги, у тому числі аналіз кількості жінок і чоловіків на різних 
посадах. Важливо також проаналізувати представництво жінок та 
чоловіків на керівних посадах та їх доступ до прийняття рішень. 

Якщо бюджетна програма або окрема публічна послуга, що нада-
ється в межах бюджетної програми, орієнтована на все населення 
(наприклад, реалізація інфраструктурних проєктів, будівництво чи 
утримання об’єктів інфраструктури), доцільно вжити заходів для 
визначення потенційних груп користувачів публічних послуг, їх ви-
год та інтересів щодо майбутнього соціального, економічного або 
іншого ефекту від реалізації програми, публічних послуг, умови для 
надання яких створюються за рахунок коштів бюджетної програми. 
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У бюджетних програмах надання позашкільної освіти позашкіль-
ними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми32 
відповіді на ці питання можна сформулювати таким чином:

1. Послуга: надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми.

Гурткова робота в закладах позашкільної освіти здійснюється за такими 
напрямами: науково-технічний, еколого-натуралістичний, туристич-
но-краєзнавчий, фізкультурно-спортивний, художньо-естетичний, інші 
напрями. 

2. Отримувачі послуг: діти у віковій категорії від 3 до 18 років:

У позашкільних закладах сфери освіти навчаються 60% дітей від загаль-
ної чисельності охоплених позашкіллям (61,7% дітей у Чернівецькій об-
ласті та 59,4% – у Хмельницькій).

Послугами закладів позашкільної освіти в середньому охоплено 35% 
дітей із загальної чисельності учнів закладів загальної освіти (34,5% у 
Чернівецькій області). Наймасовіше відвідування дітьми гуртків зафік-
совано у віковій категорії від 11 до 14 років – 43,2% від загальної кількості 
дітей, охоплених позашкільною освітою.

Найбільше в закладах позашкільної освіти охоплено дітей із міської міс-
цевості – 68,6% осіб і лише 31,4% осіб із сільської місцевості.

3. Надавачі послуг: заклади позашкільної освіти (ЗПО) в особі педа-
гогів, наставників та тренерів. У позашкільних закладах сфери осві-
ти серед педагогів чисельно переважають жінки (73% жінок-педа-
гогів ЗПО у Чернівецькій області та 73,5% – у Хмельницькій). Серед 
управлінського персоналу також чисельно переважають жінки. 
Частка жінок переважає в усіх вікових групах педагогічних пра-
цівників. Значна кількість зайнятих у позашкільних навчальних 
закладах є сумісниками.

32. За результатами звітів з ґендерного аналізу програми «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми» у 2014–2016 рр. / Робочі групи з ґендерно орієнтованого бюджетування у Чернівецькій  та Хмельницькій 
областях. Проєкт «Ґендерне бюджетування в Україні». 2016, 2017.
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Для визначення потенційної вигоди може бути використана інфор-
мація, яка міститься в державних програмах, державних інвести-
ційних проєктах, що реалізуються в межах бюджетних програм, ін-
формація щодо охоплення території України або її окремих регіонів 
заходами, що здійснюються під час реалізації програм, інформація 
та показники, на підставі яких головними розпорядниками визначе-
но потребу в коштах, необхідних для реалізації програми, тощо.

Третій етап проведення ґендерного аналізу бюджетної програ-
ми – ґендерний аналіз видатків бюджетної програми. На цьому 
етапі розпорядники бюджетних коштів повинні провести аналіз ос-
новних бюджетних видатків відповідно до програми (на проведення 
заходів або надання послуг) з ціллю оцінки видатків програми та їх 
розподілу між різними групами користувачів / одержувачів послуг.

Головна мета цього етапу – аналіз обсягу видатків, спрямованих на 
реалізацію програми (кількісних та вартісних факторів), досліджен-
ня підходів до їх розподілу між користувачами / отримувачами по-
слуг у межах програми (загальна вартість надання послуг, собівар-
тість одиниці послуги, вартість на одну особу та на одну особу-жінку 
чи одну особу-чоловіка). 

Інформація на цьому етапі отримується з паспорта бюджетної про-
грами, кошторису, розрахунків до кошторису, плану спеціальних 
коштів, зведення показників спеціального фонду кошторису, форми 
№ 2мд «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи», 
форми № 4-1мд «Звіт про надходження і використання коштів, отри-
маних як плата за послуги, що надаються бюджетними установами», 
форми № 4-2мд «Звіт про надходження і використання коштів, отри-
маних за іншими джерелами власних надходжень бюджетних уста-
нов», форми № 4-3мд «Звіт про надходження і використання інших 
надходжень спеціального фонду» тощо.
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Під час ґендерного аналізу видатків бюджетної програми важливо 
відповісти на такі питання:
1. Яка загальна сума видатків на надання публічної послуги в ме-

жах бюджетної програми?
2. Яка середня вартість послуги на одну особу (у тому числі на 

одну особу-жінку та одну особу-чоловіка)?

Загальна сума видатків на надання публічної послуги обчислюєть-
ся сукупно з видатків загального фонду та видатків спеціального 
фонду бюджетної програми. Обчислення середньої вартості одини-
ці публічної послуги в межах бюджетної програми можна провести 
за формулою:

Вартість публічних послуг, наданих жінкам та чоловікам, можна об-
числити за формулами:

Середня вартість 
одиниці послуги =

Загальна сума видатків на послугу

Кількість наданих одиниць цієї послуги

Вартість послуги 
для жінок = Середня вартість 

одиниці послуги x
Кількість жінок 

користувачів / отри-
мувачів послуги

Вартість послуги 
для чоловіків = Середня вартість 

одиниці послуги x
Кількість чоловіків 

користувачів / отри-
мувачів послуги

?
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За результатами ґендерного аналізу бюджетної програми «Утри-
мання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опи-
нились у складних життєвих обставинах (центри соціально-пси-
хологічної реабілітації дітей)» у 2016–2017 роках у Сумській 
області33  з’ясувалися труднощі у визначенні середньої вартості 
навчання дівчат та хлопців у центрах соціально-психологічної реабі-
літації дітей. Аналіз видатків загального фонду виявив, що загальна 
сума видатків у 2016 році була більшою на утримання дівчат на 312,6 
тис. грн (3543,5 тис. грн на утримання дівчат, 136 осіб, та 3230,9 тис. 
грн – на хлопців, 124 особи), а у 2017 році більше коштів було викори-
стано на утримання хлопців на 211,9 тис. грн (6780,5 тис. грн на утри-
мання хлопців, 160 осіб, та 6568,6 тис. грн – на дівчат, 155 осіб). Такі 
ґендерні розриви в сумах видатків насамперед пов’язані з кількісним 
контингентом дітей-вихованців закладу. Середня вартість місячного 
утримання однієї особи-вихованця закладу (з розрахунку максималь-
ного терміну перебування 9 місяців) у 2016 році склала 2,89 тис. грн, а 
у 2017-му – 4,71 тис. грн (однаково для дівчат і хлопців).

Наявна фінансова та адміністративна звітність не дала змоги окре-
мо визначити і розподілити видатки на утримання окремо дівчат та 
окремо хлопців, а також розрахувати вартість наданої їм послуги на 
одну особу-вихованця (дівчину та хлопця). Найбільше видатків на 
одну особу-вихованця центру використано на продукти харчування 
– 4,49 тис. грн у 2016 році та 6,64 тис. грн у 2017-му, на предмети, мате-
ріали, обладнання та інший інвентар – 0,54 тис. грн у 2016 році та 1,53 
тис. грн у 2017-му, а найменше – на медикаменти та перев’язувальні 
матеріали – 0,08 тис. грн у 2016 році та 0,24 тис. грн у 2017-му.

Значною проблемою в роботі таких закладів залишається питання 
щодо відсутності нормативних документів і стандартів, які регламен-
тують забезпечення підопічних одягом і взуттям, білизною, м’яким 
інвентарем та засобами гігієни окремо для дівчат та хлопців. Витра-
ти на ці потреби вихованців переважно забезпечуються видатками 
спеціального фонду, який формується з благодійних внесків, грантів 
та дарунків. Потреби дівчат та хлопців, особливо різного віку, дуже 
різні, важливо, щоб стандарти забезпечення потреб вихованців та-
ких закладів відповідали їх ґендерним потребам.   

33. Звіт за результатами ґендерного аналізу бюджетної програми «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які 
опинились у складних життєвих обставинах (центри соціально-психологічної реабілітації дітей)» у 2016–2017 рр. / Робоча група з ґендерно 
орієнтованого бюджетування у Сумській області. Проєкт «Ґендерне бюджетування в Україні». 2018. С. 33–35.
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За результатами ґендерного аналізу бюджетної програми «Бібліотеки» 
у 2016 році в Кіровоградській області34  досліджено, що із загальної 
суми видатків видатки на оплату праці в бібліотеках становили 80,8% (49,1 
млн грн) всіх видатків, видатки на поточне утримання (у тому числі енер-
гоносії) – 14,8% (9 млн грн), капітальні видатки (у тому числі поповнення 
бібліотечних фондів) – 4,4% (2,7 млн грн). Дуже мало видатків спрямову-
ється на модернізацію бібліотечних послуг, поповнення бібліотечних фо-
ндів та витратні матеріали під час проведення масових заходів, що може 
негативно впливати на якість послуг.

Здійснюючи аналіз розподілу бюджетних видатків на користувачів 
/ отримувачів послуг за статтю, важливо акцентувати увагу на таких 
питаннях:

1. Чи достатньо наявного бюджету для надання послуг та прове-
дення заходів, що відповідають потребам жінок та чоловіків? 
Якщо необхідно, чи надаються групам жінок чи чоловіків окре-
мі послуги, які відповідають їх конкретним потребам?

2. Протягом останнього року бюджетні видатки на програму було 
збільшено чи зменшено?

3. Кошти, виділені з бюджету, були повністю витрачені на вико-
нання бюджетної  програми?

4. Публічні послуги, що надаються в межах бюджетної програми, 
доступні для всіх жінок і чоловіків у певних цільових групах?

Під час ґендерного аналізу бюджетної програми може виявитися, 
що видатки на персонал (заробітна плата) складають основну ча-
стину видатків за програмою. За таких обставин розпорядникам ко-
штів важливо зрозуміти, чи можливо буде виміряти ефективність та 
якість надання публічних послуг за такою програмою для окремих 
груп користувачів / одержувачів.

34. Звіт за результатами ґендерного аналізу бюджетної програми «Бібліотеки» у 2016 р. / Робоча група з ґендерно орієнтованого 
бюджетування у Кіровоградській області. Проєкт «Ґендерне бюджетування в Україні». 2017. С. 22–24.

?
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На кожному з етапів ґендерного аналізу бюджетної програми важливо 
підсумовувати отриману інформацію. Висновки мають містити інфор-
мацію, яка дасть змогу розпорядникам бюджетних коштів сформувати 
пропозиції та прийняти рішення щодо усунення / зменшення ґендерних 
розривів та посилення ґендерної чутливості бюджетної програми. 

Висновки за результатами ґендерного аналізу бюджетної програми за-
носять до додатка 2 (пункт 3) Методичних рекомендацій (див. додаток Б), 
зокрема:

• наявність та якість даних, необхідних для проведення ґендерного 
аналізу бюджетної програми (репрезентативність, зіставність, згру-
пованість даних за статтю та іншими ознаками, доцільними для про-
ведення ґендерного аналізу бюджетної програми);

• відповідність бюджетної програми взятим Україною зобов’язанням 
щодо ґендерної рівності, вимогам нормативно-правових актів та ін-
ших документів, які містять інформацію про ґендерну рівність, у тому 
числі відповідність завданням стратегічних і програмних документів 
держави з ґендерних питань;

• стан врахування в бюджетній програмі ґендерних аспектів (наяв-
ність ґендерних аспектів у назві бюджетної програми, її меті, завдан-
нях, напрямах використання коштів, результативних показниках);

У 2016 році середня заробітна плата працівників бібліотек у Кіровоградській 
області склала 3500 грн, що, відповідно, було на 13 та 33% менше середньої 
заробітної плати по області та по Україні. Через низьку заробітну плату за бі-
бліотечною професією закріпився імідж переважно «жіночої», відбувається 
фемінізація галузі. Із загальної кількості працівників бібліотек Кіровоградської 
області жінки складають 92%, у тому числі серед бібліотекарів – 96,3%. Чоловіки, 
які працюють у бібліотеках, переважно зайняті на посадах робітників та спеціа-
лістів з обслуговування комп’ютерної техніки.
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• виявлені ґендерні розриви, ґендерна дискримінація, тенденції 
при забезпеченні потреб та задоволенні інтересів жінок, чоло-
віків та/або їх груп;

• забезпечення справедливого та неупередженого розподілу бю-
джетних коштів при плануванні та виконанні бюджетної програ-
ми, наданні публічних послуг (рівень забезпечення потреб та 
задоволення інтересів жінок, чоловіків та/або їх груп за наявних 
/ діючих підходів до визначення обсягу та розподілу коштів у ме-
жах бюджетної  програми).

За результатами ґендерного аналізу бюджетної програми розпо-
рядники бюджетних коштів можуть визначити низку ґендерних 
проблем (проблем, що стосуються жінок і чоловіків та пов’язані із 
забезпеченням ґендерної рівності в суспільстві), зокрема:

1. Ґендерні розриви – кількісні та якісні відмінності у становищі 
жінок та чоловіків у будь-якій сфері, що стосуються ступеня їх 
участі у прийнятті рішень, доступі до ресурсів, розмірі винаго-
роди, реалізації прав, повноважень та впливу, а також викорис-
танні благ і переваг. 

2. Ґендерна дискримінація (дискримінація за ознакою статі, сек-
сизм) – дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке розрізнення, 
виняток або привілеї за ознакою статі, якщо вони спрямовані на 

Наприклад, результати ґендерного аналізу програми «Підготовка 
кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними за-
кладами І і ІІ рівнів акредитації у 2016–2017 рр.» у Житомирській 
області35 виявили низку ґендерних розривів у представництві студен-
ток та студентів. Серед студентів вищих навчальних закладів І та ІІ рів-
нів акредитації чисельно переважали дівчата – 70%, лише 30% – хлопці. 
За окремими спеціальностями цей розрив був ще більшим, зокрема: 
«Бібліотечна справа» (немає хлопців), «Декоративно-прикладне мисте-
цтво» (7% хлопців), «Музичне мистецтво», спеціалізація «Теорія музики» 
(немає хлопців), спеціалізація «Фортепіано» (13% хлопців), спеціалізація 
«Хорове диригування» (14% хлопців), а також «Оркестрові духові та удар-
ні інструменти» (11% дівчат).

35. Звіт за результатами ґендерного аналізу програми «Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними 
закладами І і ІІ рівнів акредитації» у 2016–2017 рр. / Робоча група з ґендерно орієнтованого бюджетування у Житомирській області. 
Проєкт «Ґендерне бюджетування в Україні». 2017. С. 18–20.
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обмеження або унеможливлюють визнання, користування чи здійс-
нення на рівних підставах прав і свобод людини для жінок і чоловіків. 
Найчастіше за результатами ґендерного аналізу бюджетних про-
грам зустрічаються два різновиди ґендерної дискримінації:

• пряма ґендерна дискримінація – ситуація, за якої з особою та/або гру-
пою осіб однієї статті поводяться менш прихильно, ніж з іншою осо-
бою та/або групою осіб іншої статті в аналогічній ситуації;

Наприклад, результати ґендерного аналізу програми «Надання загальної 
середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтерна-
тами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибле-
ної підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, 
інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою у 
2014–2015 рр.» у Закарпатській області36 показали пряму ґендерну дискри-
мінацію дівчат, яких не приймали на навчання до ліцею-інтернату з посиленою 
військово-фізичною підготовкою. У переліку приміщень ліцею не були перед-
бачені умови для перебування в закладі дівчат, а інформація для абітурієнтів 
з питань вступу до закладу, розміщена на сайті ліцею, стосувалася виключно 
юнаків.

Наприклад, результати аналізу програми «Надання позашкільної освіти по-
зашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 
у 2014–2015 рр.» у Чернівецькій області37 показали непряму дискримінацію 
хлопців у віці 7–10 років. Серед учнів позашкільних навчальних закладів сфери 
освіти 58,6% складали дівчата, 41,4% – хлопці, у 7–10 років – частка дівчат була 
62,8%, хлопців – 37,2%. Така ситуація спостерігалася через більшу пропозицію 
гуртків та позашкільної роботи художньо-естетичного напряму, натомість мен-
ше було представлено гуртків еколого-натуралістичного, дослідницько-експе-
риментального та науково-технічного напрямів. 

• непряма ґендерна дискримінація – ситуація, за якої внаслідок ре-
алізації чи застосування формально нейтральних правових норм, 
критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для особи та/або гру-
пи осіб однієї статі виникають менш сприятливі умови або стано-
вище порівняно з іншими особами та/або групами осіб іншої статі. 

36. Звіт за результатами ґендерного аналізу програми «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими 
школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мис-
тецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою» у 2014–2015 рр. / Робоча 
група з ґендерно орієнтованого бюджетування у Закарпатській області. Проєкт «Ґендерне бюджетування в Україні». 2016. С. 19–20.

37. Звіт за результатами ґендерного аналізу програми «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи 
із позашкільної роботи з дітьми» у 2014–2015 рр. / Робоча група з ґендерно орієнтованого бюджетування у Чернівецькій області.  
2016. С. 49–52.
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3.3. Прийняття рішень за результатами 
 ґендерного аналізу бюджетної
 програми

Пропозиції за результатами ґендерного аналізу бюджетної програ-
ми заносять до додатка 2 (пункт 4) Методичних рекомендацій (див. 
додаток Б). Вони можуть містити таку інформацію:

• пропозиції щодо включення ґендерних аспектів до бюджетної 
програми (до назви бюджетної програми, її мети, завдань, на-
прямів використання коштів, результативних показників);

• пропозиції щодо заходів з подальшого застосування ґендерно 
орієнтованого підходу в бюджетному процесі (повторний ґен-
дерний аналіз, визначення відповідальних осіб за його прове-
дення, опитування тощо);

• заходи з посилення ґендерної рівності (шляхи зменшення ґен-
дерних розривів, усунення ґендерної дискримінації, забезпе-
чення потреб, задоволення інтересів жінок, чоловіків та/або їх 
груп);

• удосконалення процесу збирання та оброблення даних, запро-
вадження нових та/або перегляд наявних форм статистичної та 
адміністративної звітності.

На основі висновків та пропозицій, розроблених за результатами 
ґендерного аналізу бюджетної програми, розпорядники бюджет-
них коштів та інші учасники бюджетного процесу приймають рішен-
ня відповідно до своєї компетенції. Наприклад:

• рішення щодо включення ґендерного аспекту до характеристик 
бюджетної програми (бюджетна програма має стати ґендерно 
чутливою щодо окремої послуги або загалом);
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• рішення про посилення ґендерної чутливості бюджетної про-
грами (бюджетна програма, яка містить деякі ґендерні аспекти, 
має стати ще більш ґендерно чутливою);

• рішення щодо подальшого застосування ґендерного підходу 
(включення до планів діяльності; удосконалення збирання ґен-
дерної статистики; проведення опитування жінок, чоловіків та/
або їх груп – користувачів послуг; розроблення стандартів по-
слуг тощо).

Рішення за результатами ґендерного аналізу бюджетної програми 
приймаються з урахуванням бюджетних призначень, встановлених 
законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий 
бюджет) на відповідний рік, та/або фінансових обмежень на пла-
новий та наступні за плановим два бюджетних періоди, визначені 
відповідно до законодавства.

Ґендерний аналіз бюджетної програми КПКВК: 1003020 «Забезпечення виконання завдань 
та функцій Національної гвардії України»  виявив пряму ґендерну дискримінацію: військо-
вослужбовці-жінки не забезпечені бронежилетами, польовою та повсякденною формою одя-
гу з урахуванням їх антропометричних даних. Причина дискримінації – норми забезпечення 
речовим майном не розподілені за статтю, за винятком деяких позицій повсякденної форми 
одягу. Окрім того, існує ще кілька ґендерних проблем:

бронежилети для військовослужбовців-чоловіків неналежного розміру через те, 
що не збирається інформація про потреби;

жінки / чоловіки – військовослужбовці, які мають дітей, позбавлені можливості 
догляду за дитиною під час виконання службових завдань.

Ці проблеми впливають на безпеку життя військовослужбовців-жінок і військовослужбовців-чо-
ловіків та якість виконання ними службово-бойових завдань. 



Застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі
Навчальний посібник64

За результатами ґендерного аналізу запропоновано внести зміни до кількох блоків програми. 

Зміни до завдань програми:

1. Забезпечення речовим майном та матеріально-технічне забезпечення жінок / чоловіків – 
військовослужбовців з урахуванням їхніх потреб.

2. Гармонізація сімейного і професійного життя жінок / чоловіків – військовослужбовців.

Зміни до напрямів використання коштів:

1. Забезпечення рівних можливостей для несення бойової служби та виконання службо-
во-бойових завдань жінками / чоловіками – військовослужбовцями.

2. Забезпечення особового складу належними видами утримання з урахуванням потреб 
жінок / чоловіків.

3. Матеріально-технічне забезпечення жінок / чоловіків – військовослужбовців з урахуван-
ням їхніх потреб.

Зміни до результативних показників програми:

Показників продукту:

1. Придбано засобів бронезахисту протикульового та спеціального класів для особового 
складу з урахуванням потреб (тис. од.):

• жінок;

• чоловіків.

2. Придбано комплектів польової форми одягу для особового складу з урахуванням потреб 
(тис. од.):

• жінок;

• чоловіків.

3. Обладнано дитячі куточки / кімнати в підрозділах Національної гвардії України (НГУ) (од./
кількість дітей).

Показників ефективності: 

1. Середня вартість придбання засобів бронезахисту протикульового та спеціального кла-
сів для особового складу з урахуванням потреб (тис. грн):

• жінок;

• чоловіків.
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2. Середня вартість придбання комплектів польової форми одягу для особового складу з 
урахуванням потреб (тис. грн):

• жінок;

• чоловіків.

3. Середня вартість утримання одного дитячого куточка / кімнати в підрозділах НГУ (тис. 
грн). 

Показників якості:

1. Рівень забезпечення засобами бронезахисту протикульового та спеціального класів для 
особового складу з урахуванням потреб (%):

• жінок;

• чоловіків.

2. Рівень забезпечення польовою формою одягу для особового складу з урахуванням по-
треб (%):

• жінок;

• чоловіків.

3. Рівень завантаженості дитячих куточків / кімнат в підрозділах НГУ (%).

Рекомендовано заходи з посилення ґендерної рівності та подолання ґендерних розривів:
1. Запровадити збирання даних з розподілом за статтю по всіх напрямах діяльності НГУ.

2. Провести навчання керівників НГУ щодо застосування ґендерного підходу в бюджетному 
процесі як інструменту підвищення ефективності реформування сектору оброни і безпе-
ки. 

3. Провести дослідження щодо врахування ґендерного підходу при створенні системи са-
модостатніх військових баз на території гарнізонів з інфраструктурою для розміщення 
військових частин, служб житлових та соціальних об’єктів для військовослужбовців та їх 
сімей.

Визначити шляхи стимулювання особового складу НГУ до добових нарядів (додаткові кошти за 
виконання обов’язків служби в добовому наряді – «оплата добових»).
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3.4.  Моніторинг ґендерно чутливих
 бюджетних програм

Розпорядникам бюджетних коштів та іншим учасникам бюджетного 
процесу рекомендується здійснювати в межах своїх повноважень 
моніторинг ґендерно чутливих бюджетних програм з точки зору 
зменшення ґендерних розривів, усунення ґендерної дискримінації, 
забезпечення потреб, задоволення інтересів жінок, чоловіків та/
або їх груп у процесі реалізації бюджетної програми.

Моніторинг ґендерно чутливої бюджетної програми – це безпе-
рервний процес збирання та аналізу інформації під час реалізації 
програми щодо обсягу використаних бюджетних асигнувань і стану 
досягнення запланованих показників програми для жінок та чоло-
віків (та/або їх груп). Такий моніторинг дає змогу системно відсте-
жити і порівнювати процес надання публічних послуг для жінок та 
чоловіків (та/або їх груп) 

Основними завданнями моніторингу ґендерно чутливих бюджет-
них програм є: 

• аналіз адміністративних рішень, прийнятих під час виконання 
програми, їх відповідності запланованим у бюджетній програмі 
завданням, спрямованим на забезпечення ґендерної рівності;

• перевірка достовірності звітності учасників бюджетного проце-
су, зокрема звіту про виконання ґендерно чутливої бюджетної 
програми;

• оцінка надійності та якості внутрішнього контролю виконання 
ґендерно чутливих бюджетних програм;

• запобігання прийняттю учасниками ґендерно чутливої  
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бюджетноїпрограми рішень, які можуть призвести до ґендерної 
дискримінації та збільшення ґендерних розривів між жінками, 
чоловіками та/або їх групами;

• інформування органів влади про дотримання учасниками бю-
джетного процесу ґендерних зобов’язань та законодавчих норм.

Моніторинг використовується як інструмент відстеження процесу 
виконання ґендерно чутливої програми, виявлення відхилень пла-
нових показників від поточних показників її виконання. Отже, увага 
концентрується на наявних і потенційних проблемах впровадження 
програми та, за необхідності, стимулює розроблення заходів задля 
виправлення ситуації. 

Збирання та опрацювання даних щодо бюджетних показників 
здійснюють безпосередні виконавці ґендерно чутливих програм, 
тобто розпорядники бюджетних коштів. Вони надають результати 
проведених заходів головному розпоряднику коштів для узагаль-
нення даних і прийняття оперативних рішень щодо покращення 
управління програмою. Отримана інформація може бути основою 
для здійснення оцінки ефективності бюджетної програми39. На від-
міну від моніторингу, оцінка ефективності бюджетної програми – це 
періодичний ґрунтовний аналіз процесу реалізації програми за по-
казниками виконання з метою визначення її ефективності й резуль-
тативності та прийняття управлінських рішень щодо покращення 
процесу її подальшого впровадження або у разі необхідності при-
зупинення чи припинення. Оцінка бюджетної програми дає змогу 
встановити економічну та соціальну ефективність використання 
бюджетних коштів на впровадження бюджетної програми і може 
містити ґендерні індикатори. 

39. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм : наказ Міністерства 
фінансів України від 17 травня 2011 № 608. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0608201-11



Застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі
Навчальний посібник68

У процесі моніторингу бюджетних програм та оцінки їх ефективнос-
ті можна використовувати ґендерні індикатори (ґендерно чутливі 
індикатори) – показники, що вказують на прогрес або його відсут-
ність у досягненні визначених ґендерних цілей та завдань (усунен-
ня ґендерних розривів, подолання дискримінації тощо). Ґендерні 
індикатори в процесі моніторингу ґендерно чутливих бюджетних 
програм можуть вказувати на: зміни в становищі жінок та чоловіків; 
зміни в доступі до бюджетних ресурсів; прогрес / регрес у забезпе-
ченні ґендерної рівності. Ґендерні індикатори можуть бути як кіль-
кісними (динаміка кількості жінок і чоловіків – користувачів / отри-
мувачів послуг; кількість звернень від жінок та чоловіків (та/або їх 
груп); динаміка кількості жінок та чоловіків – надавачів послуг; част-
ка жінок серед посад вищого корпусу державної служби (посади ка-
тегорії «А»); розмір загальних видатків на жінок та чоловіків; розмір 
заробітної плати жінок та чоловіків та ін.), так і якісними (чи задово-
лені жінки (або чоловіки) доступністю та якістю публічних послуг; 
як сприймається застосування ґендерного підходу в бюджетному 
процесі особами, які приймають рішення; наскільки обізнані розпо-
рядники бюджетних коштів та інші учасники бюджетного процесу з 
ґендерним аналізом бюджетних програм та ін.).

Моніторинг ґендерно чутливої бюджетної програми передбачає:

Визначення процедури проведення (підбір вимірюваних показни-
ків – ґендерних індикaтоpів, за допомогою яких можна відстежува-
ти процес реалізації програми; виявлення джерел інформації для 
проведення моніторингу (офіційна статистична інформація, фі-
нансово-бюджетна звітність, дані бюджетного запиту та паспорта, 
звіт про виконання паспортів, звітність щодо штатної чисельності 
й контингентів); встановлення періодичності збирання інформації 
(щомісяця, щокварталу тощо); затвердження форм для збирання 
даних, технології опрацювання й способів аналізу одержуваної ін-

1
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формації; систематизація та узагальнення отриманої інформації; 
планування процедур подальшого використання отриманої інфор-
мації шляхом визначення користувачів даних моніторингу і проце-
дури надання цих даних). 

Визначення відповідальних осіб, безпосередніх виконавців, а також 
витpaт на проведення моніторингу (призначення осіб, відповідаль-
них за одержання необхідної інформації та її спрямування до ко-
ристувачів; обчислення обсягу бюджетних коштів, необхідних для 
організації здійснення моніторингу).

Моніторинг виконання ґендерно чутливих бюджетних програм 
може використовувати результативні показники бюджетної про-
грами, оскільки вони містять кількісні та якісні показники про жі-
нок, чоловіків та/або їх груп, які визначають результат виконання 
бюджетної програми, характеризують процес її реалізації, ступінь 
досягнення поставленої ґендерної мети та виконання її завдань. 

2
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Проаналізуйте нормативно-правові акти та інші документи, які містять інформацію про ґендерну 
рівність у галузі публічного управління, відповідно до структури, поданої в додатку А.

2. Проаналізуйте нормативно-правові акти та інші документи, які містять інформацію про ґендерну 
рівність у галузі освіти та науки, відповідно до структури, поданої в додатку А.

3. Проаналізуйте нормативно-правові акти та інші документи, які містять інформацію про ґендерну 
рівність у галузі охорони здоров’я, відповідно до структури, поданої в додатку А.

4. Проаналізуйте нормативно-правові акти та інші документи, які містять інформацію про ґендерну 
рівність у галузі культури та мистецтва, відповідно до структури, поданої в додатку А.

5. Проаналізуйте нормативно-правові акти та інші документи, які містять інформацію про ґендерну 
рівність у галузі фізичної культури та спорту, відповідно до структури, поданої в додатку А.

6. Проаналізуйте нормативно-правові акти та інші документи, які містять інформацію про ґендерну 
рівність у галузі молодіжної політики, відповідно до структури, поданої в додатку А.

7. Проаналізуйте нормативно-правові акти та інші документи, які містять інформацію про ґендерну 
рівність у галузі соціального захисту, відповідно до структури, поданої в додатку А.

8. Проаналізуйте нормативно-правові акти та інші документи, які містять інформацію про ґендерну 
рівність у галузі безпеки та оборони, відповідно до структури, поданої в додатку А.

Проаналізуйте паспорт бюджетної програми (на вибір) відповідно до методики, запропонованої 
Міністерством фінансів України40. 
Отримані результати впишіть до таблиці додатка 2 Методичних рекомендацій «Результати ґендер-
ного аналізу бюджетної програми» (див. додаток Б).
Опишіть, які процедури під час проведення ґендерного аналізу бюджетної програми були най-
важчими або незрозумілими.

40. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджет-
ному процесі : наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 р. № 1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001201-19
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4Оцінювання 
ґендерного впливу 
в публічному 
управлінні

4.1.  Сутність та складові оцінки 
ґендерного впливу.

4.2.  Ґендерна статистика як інструмент 
ґендерного аналізу та оцінки 
ґендерного впливу.



Застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі
Навчальний посібник74

4.1.  Сутність та складові оцінки
 ґендерного впливу

Впровадження ґендерного аналізу в процеси формування публіч-
ної політики пов’язане з потребою подолання підходу, за якого ґен-
дерна рівність розглядається як однакове ставлення до всіх грома-
дян незалежно від соціальних чи інших обставин. Водночас рівність 
означає забезпечення однакових можливостей доступу до держав-
них гарантій для всіх громадян незалежно від статі, віку, інвалідно-
сті, місця проживання, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, етнічного та соціального походження, грома-
дянства, сімейного та майнового стану, належності до маломобіль-
них груп, мовних або інших ознак. Ефективність реалізації публічної 
політики залежить від якнайповнішого врахування особливих та 
відмінних фізичних, соціальних, економічних характеристик і життє-
вого досвіду різних соціально-демографічних груп жінок і чоловіків, 
дівчат і хлопців.

На початку 2020 року Міністерство соціальної політики України сво-
їми наказами затвердило два документи щодо застосування оцінки 
ґендерного впливу:

1. Інструкцію щодо інтеграції ґендерних підходів під час розро-
блення нормативно-правових актів41;

2. Методичні рекомендації щодо оцінювання ґендерного впливу 
галузевих реформ42. 

Інструкція щодо інтеграції ґендерних підходів під час розро-
блення нормативно-правових актів (далі – Інструкція). Вона вста-
новлює загальні вимоги до застосування ґендерних підходів під час 
розроблення нормативно-правових актів з метою виконання норм 
Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

41. Про затвердження Інструкції щодо інтеграції ґендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів : наказ Мініс-
терства соціальної політики України від 07.02.2020 р. № 86. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0211-20#Text

42. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання ґендерного впливу галузевих реформ : наказ Міністерства 
соціальної політики України від 14.04.2020 р. № 257. URL: https://www.msp.gov.ua/documents/5701.html
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жінок і чоловіків». Інструкція тлумачить оцінку ґендерного впливу 
як процес визначення прямого чи опосередкованого впливу (по-
зитивного, негативного чи нейтрального), коротко- та довгостро-
кових наслідків реалізації державної політики на становище різних 
груп хлопців і дівчат, жінок і чоловіків, який дає змогу своєчасно усу-
нути диспропорції та ґендерну нерівність.

Різний вплив реалізації нормативно-правових актів на різні групи 
населення, у тому числі маломобільні (за статтю, віком, сімейним 
станом, місцем проживання, расою, кольором шкіри, політичними, 
релігійними та іншими переконаннями, інвалідністю, етнічним та 
соціальним походженням, громадянством, майновим станом, мов-
ною ознакою тощо), не завжди є чітко вираженим. Ґендерний підхід 
дає змогу виявити відмінності такого впливу та знайти оптималь-
ні шляхи передбачення в нормативно-правовому акті врахування 
потреб та інтересів різних груп населення. Ґендерно нейтральний 
вплив – політика неврахування відмінностей у становищі різних 
груп жінок і чоловіків, їхніх статусах, потребах, пріоритетах. Такий 
підхід передбачає, що публічна політика і відповідні державні / міс-
цеві програми однаковою мірою впливають на всі групи населення. 
Ґендерно чутливий вплив – це урахування специфічних соціальних, 
культурних, економічних, політичних та інших характеристик умов 
життя та потреб жінок і чоловіків.

Оцінку ґендерного впливу публічної політики можна здійснювати 
крізь призму практичних та стратегічних потреб жінок і чоловіків 
(та/або їх груп). Практичні ґендерні потреби – це потреби, пов’яза-
ні з умовами, в яких опиняються жінки та чоловіки через їхні ґен-
дерні ролі, усталені в суспільстві (зокрема, асоціювання з жінками 
виконання обов’язків із догляду за дітьми та іншими членами сім’ї, 
ведення домогосподарства), а також із ситуаціями, що виникають у 
зв’язку з нерівністю в умовах життя і праці (щодо продуктів харчу-
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вання, води, житла, доходів, медичної допомоги, працевлаштуван-
ня тощо). Стратегічні ґендерні потреби – це потреби, що спрямовані 
на усунення залежності жінок від чоловіків у суспільстві, пов’язані 
з розширенням можливостей жінок і залежать від конкретних соці-
альних, економічних і політичних умов.

Базовою складовою впровадження ґендерного підходу під час роз-
роблення нормативно-правових актів є ґендерний аналіз, що про-
водиться на кожному з етапів. Ґендерний аналіз дає змогу: 

1. визначити фактичне становище жінок, чоловіків та/або їх груп, 
виявити їхні потреби та інтереси у відповідній сфері / галузі 
або у розв’язанні проблеми, для усунення якої готується нор-
мативно-правовий акт;

2. визначити прямий та/або опосередкований вплив норматив-
но-правового акта на різні групи населення. 

На результатах ґендерного аналізу ґрунтується подальше визначен-
ня оптимального варіанта розв’язання проблеми, на усунення якої 
спрямовується нормативно-правовий акт.

Під час проведення ґендерного аналізу використовуються статис-
тичні дані з розподілом за статтю, віком, місцем проживання, озна-
ками інвалідності та іншими ознаками, що стосуються проблеми, на 
розв’язання якої спрямовується нормативно-правовий акт.
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ЗАСТОСУВАННЯ ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ПЕРЕДБАЧАЄ ШІСТЬ ЕТАПІВ:

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовується 
нормативно-правовий акт, та аналіз причин її виникнення.

Визначення мети нормативно-правового акта.

Аналіз можливих варіантів розв’язання проблеми. Визначення 
оптимального варіанта розв’язання проблеми, для усунення якої 
розробляється нормативно-правовий акт.

Визначення шляхів і способів розв’язання проблеми.

Обговорення проєкту нормативно-правового акта.

Моніторинг та оцінювання дії нормативно-правового акта.

1

2

3

4

5

6
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Етап 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовується 
нормативно-правовий акт, та аналіз причин її виникнення. Пробле-
ма визначається за допомогою інформації про становище жінок, 
чоловіків та/або їх груп у відповідній сфері / галузі або про вплив на 
них проблеми, для усунення якої планується розробити норматив-
но-правовий акт.

Під час аналізу інформації потрібно з’ясувати:

1. становище жінок, чоловіків та/або їх груп та основні проблеми 
щодо ґендерної рівності;

2. наявність відмінностей у практичних і стратегічних потребах 
жінок, чоловіків та/або їх груп.

Джерелами інформації для такого аналізу є:

• звітність (офіційна державна статистична, фінансова, адміні-
стративна та інша з розподілом за статтю, віком, інвалідністю, 
етнічним та соціальним походженням, громадянством, сімей-
ним та майновим станом, місцем проживання або іншими озна-
ками, що стосуються проблеми, на розв’язання якої спрямову-
ється нормативно-правовий акт);

• звіти щодо виконання Україною міжнародних зобов’язань із 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та 
щодо становища вразливих груп населення (наприклад, осіб з 
інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб);

• рекомендації парламентських слухань, тематичних науко-
во-практичних конференцій, засідань за круглим столом;

• соціологічні дослідження (наприклад, у разі відсутності достат-
ньої кількості даних про становище жінок, чоловіків та/або їх 
груп);
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• результати консультацій із заінтересованими сторонами, зокре-
ма громадськими об’єднаннями та іноземними неурядовими 
організаціями, які працюють у сфері забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків та репрезентують різні групи 
населення.

Відсутність потрібних даних, які характеризують становище цільо-
вих груп дівчат і хлопців, жінок і чоловіків у контексті визначення 
проблеми, для розв’язання якої розробляється нормативно-право-
вий акт, свідчить про необхідність запровадження нових та/або пе-
регляду тих, що застосовуються, форм статистичної та адміністра-
тивної звітності.

Етап 2. Визначення мети нормативно-правового акта. У визначен-
ні мети зазначають бажані результати виконання або дії норма-
тивно-правового акта. Проєкт нормативно-правового акта, який 
стосується прав і свобод людини, має спрямовуватися на забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (з урахуванням 
пріоритетних напрямів державної політики забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків, визначених у Законі України 
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 
програмі діяльності Кабінету Міністрів України, міжнародних дого-
ворах).

Етап 3. Аналіз можливих варіантів розв’язання проблеми. Визна-
чення оптимального варіанта розв’язання проблеми, для усунен-
ня якої розробляється нормативно-правовий акт. Для визначення 
оптимального варіанта розв’язання проблеми потрібно:

• розглянути впливи (як позитивний, так і негативний) застосу-
вання кожного варіанта і результати для визначених на етапі 1 
цільових груп дівчат і хлопців, жінок і чоловіків;
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• оцінити економічні та соціальні вигоди від реалізації норматив-
но-правового акта з огляду на практичні та стратегічні потреби 
цільових груп дівчат і хлопців, жінок і чоловіків, а також можливі 
ризики застосування його положень;

• ознайомитися з успішними підходами до вирішення аналогічних 
проблем в інших країнах.

У разі передбачення можливості, що дія нормативно-правового 
акта в коротко- або довгостроковій перспективі призведе до нега-
тивного впливу на одну або декілька цільових груп дівчат / хлопців, 
жінок / чоловіків, рекомендовано розробити заходи щодо зменшен-
ня негативного впливу на такі цільові групи.

Етап 4. Визначення шляхів і способів розв’язання проблеми. В об-
раних шляхах і способах розв’язання проблеми, для усунення якої 
розробляється нормативно-правовий акт, має бути:

• максимально враховано потреби та інтереси різних цільових 
груп дівчат і хлопців, жінок і чоловіків;

• передбачено покращення становища найбільш вразливих ці-
льових груп дівчат / хлопців, жінок / чоловіків;

• забезпечено взаємодоповнення інших положень норматив-
но-правових актів, які застосовуються в цій сфері.

• Для конкретизації шляхів і способів розв’язання проблеми по-
трібно визначити:

• яка нерівність наявна у сфері дії нормативно-правового акта і 
якими даними та дослідженнями це підтверджено (з урахуван-
ням результатів аналізу, що проводився на попередніх етапах);

• які дії (із зазначенням строків) сприятимуть розв’язанню про-
блеми (коротко-, середньо- та довгострокові способи), зокрема, 
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визначених на етапі 1 цільових груп дівчат і хлопців, жінок і чо-
ловіків;

• як саме в запропонованих шляхах і способах розв’язання про-
блеми враховуватимуться потреби та інтереси різних цільових 
груп дівчат і хлопців, жінок і чоловіків та як ці шляхи й способи 
сприятимуть забезпеченню соціальної справедливості та зни-
женню нерівності;

• як саме забезпечуватиметься виконання нормативно-правово-
го акта (відповідальні за реалізацію, часові межі, механізми під-
звітності виконання, взаємодія різних заінтересованих сторін 
тощо).

Етап 5. Обговорення проєкту нормативно-правового акта. До об-
говорення залучаються представники громадських об’єднань, іно-
земних неурядових організацій, які працюють у сфері забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та репрезентують різ-
ні групи жінок і чоловіків, на яких поширюватиметься дія проєкту 
нормативно-правового акта.

Висловлені під час обговорення пропозиції враховуються при під-
готовці остаточного варіанта проєкту нормативно-правового акта 
або в подальшій роботі.

Етап 6. Моніторинг та оцінювання дії нормативно-правового акта. 
Під час розроблення нормативно-правових актів стратегічного 
спрямування (стратегій, концепцій, державних, регіональних про-
грам, планів дій) потрібно визначати індикатори їх виконання, які 
даватимуть змогу проводити якісний моніторинг та оцінювання 
ефективності реалізації акта.

Для організації моніторингу та оцінювання складають план, у якому 
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вказують питання, за якими проводиться оцінювання, вихідні дані, 
заплановані результати, індикатори (показники) для відстеження 
результатів, інтервали і строки проведення моніторингу та оціню-
вання, відповідальних за збирання та аналіз інформації.
Зокрема, в плані потрібно визначити:

• яким чином можна буде оцінити рівень зменшення нерівності;

• яким чином різні групи жінок і чоловіків, на які впливатиме реа-
лізація нормативно-правового акта, будуть задіяні в оцінюванні 
зниження нерівності.

Оцінювання виконується на ключових етапах упровадження норма-
тивно-правових актів стратегічного спрямування та дає змогу по-
яснити причини виникнення проблем, визначити можливі шляхи їх 
розв’язання, причини досягнення або недосягнення запланованих 
результатів. Одержана інформація може бути використана для по-
кращення або корегування поточної діяльності та уточнення планів.

За допомогою оцінювання залежно від етапу та мети отримання 
оцінки можна з’ясувати:

• які зміни в знаннях, уміннях, навичках, доступі до благ та послуг 
відбулися у визначених цільових групах дівчат / хлопців, жінок / 
чоловіків (1–2 роки від початку впровадження нормативно-пра-
вового акта);

• які зміни в поведінці, становищі, ставленні до проблеми відбули-
ся у визначених цільових групах дівчат / хлопців, жінок / чолові-
ків (3–4 роки від початку впровадження нормативно-правового 
акта);

• які зміни у своєму житті або якості життя відчули дівчата / хлопці, 
жінки / чоловіки визначених цільових групи (5–7 років від почат-
ку впровадження акта).
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Якщо отримана в результаті моніторингу та оцінювання інформація 
свідчить про те, що реалізацією нормативно-правового акта не вда-
лося забезпечити досягнення позитивних результатів для різних 
груп жінок / чоловіків, варто проаналізувати, як саме планувалося 
забезпечити досягнення потрібних результатів і чому не вдалося 
цього зробити, розглянути можливість внесення до нього відповід-
них змін.

Методичні рекомендації щодо оцінювання ґендерного впливу 
галузевих реформ. Цей документ встановлює алгоритм оціню-
вання ймовірних та/або наявних результатів / наслідків реалізації 
галузевої реформи на становище різних соціальних груп жінок і чо-
ловіків.

Метою оцінювання ґендерного впливу галузевих реформ є визна-
чення прямого або опосередкованого впливу (позитивного, нега-
тивного, нейтрального) коротко- та довгострокових результатів / 
наслідків реалізації державної політики на становище різних груп 
хлопців і дівчат, жінок і чоловіків для своєчасного усунення диспро-
порцій та ґендерної нерівності.

Завданнями оцінювання ґендерного впливу галузевих реформ є:

1. виявлення відмінностей у становищі, потребах, доступі до ре-
сурсів різних груп жінок і чоловіків, на які має / матиме вплив 
галузева реформа;

2. визначення міністерствами, іншими центральними органами 
виконавчої влади можливих позитивних і негативних наслідків 
реалізації галузевої реформи для різних груп та/або конкрет-
ної групи жінок / чоловіків (це даватиме змогу розробити захо-
ди, спрямовані на зменшення чи усунення негативного впливу 
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галузевої реформи, посилити очікуваний позитивний вплив 
галузевої реформи або ж розширити перелік цільових груп жі-
нок / чоловіків, які його відчують).

Оцінювання ґендерного впливу організовується та проводиться 
самостійними структурними підрозділами міністерств, інших цен-
тральних органів виконавчої влади, відповідальними за плануван-
ня та впровадження галузевих реформ. Результати оцінювання ґен-
дерного впливу галузевих реформ оформлюють за формою (див. 
додаток В).

Етапи оцінювання ґендерного впливу:

1. Огляд галузевої реформи.

2. Аналіз становища осіб та/або груп, які зазнають / зазнавати-
муть впливу галузевої реформи.

3. Оцінювання впливу галузевої реформи на становище різних 
груп жінок і чоловіків.

4. Узагальнення результатів оцінювання.

5. Прийняття рішень за результатами оцінювання.

Етап 1. Огляд галузевої реформи. Він передбачає:

1. аналіз мети галузевої реформи щодо її спрямованості на лю-
дину, відображення у її напрямах забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, у тому числі відповідності За-
кону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків», міжнародним договорам України;

2. аналіз нормативно-правових актів, які регулюють впрова-
дження галузевої реформи (щодо встановлення ними нових 
вимог чи умов для особи або різних груп осіб за ознаками раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
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статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, 
громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживан-
ня, мовними або іншими ознаками).

Етап 2. Аналіз становища осіб та/або груп, які зазнають / зазнава-
тимуть впливу галузевої реформи. Цей етап має такі особливості:
1) оцінюванню передують якісне збирання та ґрунтовний аналіз да-
них про становище жінок, чоловіків та/або груп, які зазнаватимуть 
впливу реформи.

Під час збирання даних доцільно визначити:

• загальні характеристики жінок і чоловіків – цільової групи ре-
форми (беручи до уваги вік, місце проживання, освіту, сімейний 
та майновий стан / рівень забезпечення, інші якості та особли-
вості, вивчення яких доцільне в оцінюванні галузевої реформи);

• відмінності в становищі жінок і чоловіків (наприклад: доступ до 
прийняття рішень, зайнятості, освіти, соціальних послуг, медич-
ного забезпечення; розмір заробітної плати, пенсійних та соці-
альних виплат тощо). Якщо відмінності в становищі жінок і чоло-
віків існують, визначають фактори, що їх спричинюють;

• чи проводилися під час розроблення галузевої реформи дослі-
дження, а також консультації, опитування, засідання фокус-груп 
тощо із представниками громадських об’єднань, що репрезенту-
ють різні групи жінок і чоловіків, на яких поширюватиметься дія 
цієї реформи, для визначення їхніх потреб, інтересів, проблем 
(якщо такі заходи проводились, необхідно вказати, з ким саме);

• чи проводились інформаційні кампанії під час запровадження 
галузевої реформи; які цільові групи жінок і чоловіків підтриму-
ють галузеву реформу, які її не підтримують і чому.

2) джерелами отримання інформації є:
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• офіційна державна звітність (статистична, фінансова, адміні-
стративна та інша з розподілом за статтю, віком, інвалідністю, 
етнічним і соціальним походженням, громадянством, сімейним 
та майновим станом, місцем проживання, іншими ознаками, до-
цільними для врахування при оцінюванні галузевої реформи);

• звіти України щодо виконання міжнародних зобов’язань у сфері 
захисту прав людини (Міжнародного пакту про громадянські та 
політичні права, Міжнародного пакту про економічні, соціальні 
та культурні права, Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх 
форм расової дискримінації, Конвенції проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, ви-
дів поводження і покарання, Конвенції про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок, Конвенції про права дитини, Конвен-
ції про права осіб з інвалідністю, Цілей сталого розвитку (наці-
ональних індикаторів), Європейської соціальної хартії та інших, 
урахування положень яких є доцільним при оцінюванні галузе-
вої реформи);

• дослідження / звіти науково-дослідних установ, міжнародних 
організацій, громадських об’єднань (у разі відсутності даних про 
становище окремої групи жінок / чоловіків);

• результати консультацій, опитувань, засідань фокус-груп тощо із 
представниками громадських об’єднань, міжнародних організа-
цій, які працюють у сфері забезпечення рівних прав та можливо-
стей жінок і чоловіків і репрезентують різні групи жінок і чолові-
ків, на яких поширюватиметься дія реформи.

Етап 3. Оцінювання впливу галузевої реформи на становище різних 
груп жінок і чоловіків. На цьому етапі вивчають та аналізують такі 
питання (перелік не є вичерпним):

• зміна становища жінок, чоловіків та/або їх груп під час впрова-
дження галузевої реформи (обґрунтування за допомогою ста-
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тистичних даних);

• відмінності в становищі жінок, чоловіків та/або їх груп, виявлені 
на етапі 2 (зменшення відмінностей внаслідок проведення галу-
зевої реформи);

• послаблення внаслідок галузевої реформи негативних тенден-
цій та посилення позитивних тенденцій у відповідній сфері / 
галузі з точки зору забезпечення потреб та інтересів різних ці-
льових груп;

• сприяння галузевої реформи забезпеченню рівного доступу 
жінок, чоловіків та/або їх груп, наприклад, до освіти, соціальних 
послуг, медичного забезпечення, зайнятості, отримання соці-
альних виплат тощо чи погіршення такого доступу;

• коротко- та довгострокові ризики реалізації галузевої реформи 
стосовно жінок, чоловіків та/або їх груп (демографічна криза; 
відсутність робочих місць, у тому числі для випускників закладів 
вищої освіти та осіб передпенсійного віку; безробіття, тіньова 
зайнятість; трудова міграція; слабка інституційна спроможність 
органів виконавчої влади, в тому числі кадровий потенціал, ма-
теріально-технічне забезпечення; відсутність, недостатній роз-
виток чи недоступність інфраструктури, в тому числі для сімей з 
дітьми, маломобільних груп населення, тощо).

У разі ідентифікації ризиків реалізації галузевої реформи потрібно 
проводити консультації або обговорення шляхів їх мінімізації з ор-
ганами державної влади (до компетенції яких може належати усу-
нення цих ризиків), місцевого самоврядування та/або представни-
ками громадських об’єднань, міжнародних організацій.

Етап 4. Узагальнення результатів оцінювання. На основі висновків 
за результатами проведення етапів 1–3 рекомендується розробити 
пропозиції, які можуть, зокрема, передбачати:
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• шляхи врахування ґендерних аспектів у нормативно-правових 
актах, які розробляються для впровадження наступних етапів 
галузевої реформи;

• заходи, спрямовані на запобігання, зменшення або усунення 
ризиків реалізації галузевої реформи у відповідній сфері / галузі 
з точки зору забезпечення потреб та інтересів різних цільових 
груп жінок і чоловіків;

• удосконалення процесу збирання та оброблення даних (статис-
тична та адміністративна звітність) для ґрунтовного аналізу ста-
новища жінок, чоловіків та/або їх груп під час наступних етапів 
впровадження галузевої реформи;

• перегляд показників (індикаторів) досягнення цілей галузевої 
реформи щодо їх цілеспрямованості на забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків;

• комунікаційні кампанії щодо підтримки галузевої реформи ці-
льовими групами жінок і чоловіків;

• інші пропозиції.

Інформацію за результатами оцінювання ґендерного впливу галу-
зевої реформи рекомендується узагальнити за формою, наведе-
ною в додатку 2 до цих Методичних рекомендацій.
Етап 5. Прийняття рішень за результатами оцінювання. На основі 
пропозицій, розроблених за результатами оцінювання, міністер-
ства, центральні органи виконавчої влади, відповідальні за реалі-
зацію галузевої реформи, приймають рішення відповідно до компе-
тенції.

Напрацьовані пропозиції щодо заходів, спрямованих на забезпе-
чення потреб та інтересів різних груп жінок і чоловіків, можуть бути 
включені до плану дій міністерства, іншого центрального органу 
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виконавчої влади. Інформація щодо заходів, які спрямовуються на 
забезпечення ґендерної рівності та потребують міжгалузевої вза-
ємодії, може бути направлена спеціально уповноваженому цен-
тральному органу виконавчої влади з питань забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків як пропозиції до проєкту На-
ціонального плану дій щодо впровадження ґендерної рівності.

Якщо виявлено відсутність даних, необхідних для проведення ґрун-
товного аналізу становища жінок, чоловіків та/або їх груп, міністер-
ство, інший центральний орган виконавчої влади може ініціювати 
запровадження нових або перегляд наявних форм статистичної та 
адміністративної звітності. 

Органам влади рекомендовано проводити моніторинг результатів 
з точки зору зменшення / усунення ризиків реалізації галузевої ре-
форми та ґендерної нерівності.

Інструменти оцінки ґендерного впливу, запропоновані в Інструкції 
щодо інтеграції ґендерних підходів під час розроблення норматив-
но-правових актів та Методичних рекомендацій щодо оцінювання 
ґендерного впливу галузевих реформ, можуть використовуватися 
органами публічної влади різних рівнів для проведення оцінюван-
ня ґендерного впливу ініціатив та політик у межах їх повноважень.
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4.2.  Ґендерна статистика як інструмент 
 ґендерного аналізу та оцінки
 ґендерного впливу

Ґендерна статистика віддзеркалює дійсне становище різних статей 
та робить видимими ґендерні проблеми та відносини в усіх сферах 
життєдіяльності суспільства. Дані ґендерної статистики дуже важ-
ливі в процесі здійснення ґендерного аналізу загалом та ґендерно-
го аналізу бюджетних програм зокрема, а також оцінки ґендерного 
впливу. Часто вони становлять аналітичну основу впровадження 
ґендерного підходу у сфері публічного управління.

Ґендерна статистика належним чином відображає відмінності та не-
рівності в становищі жінок і чоловіків у всіх сферах життя43. Початко-
вим етапом виробництва даних ґендерної статистики є визначення 
показників, потрібних для виявлення і розуміння цілей, пов’язаних 
із ґендерними питаннями. 

У літературі часто можна зустріти терміни «ґендерно дезагрегована 
статистика» або «дані, дезагреговані за ґендером», однак насправді 
вони є неточними та не мають вживатися. Дані, що фіксуються в пе-
реписах і обстеженнях населення, а також адміністративні дані мо-
жуть класифікуватися лише за належністю респондентів до жінок 
або чоловіків, інакше кажучи, за їхньою статтю.

«Дані з розбивкою за статтю» – правильний термін, що використо-
вується для позначення даних, які розраховуються та презентують-
ся окремо для жінок і чоловіків, дівчат і хлопців. Вони є важливою 
категорією ґендерної статистики і мають бути регулярно доступни-
ми як вихідні дані. Цей тип даних зазвичай надає інформацію щодо 

43. Human Development Report 2019. Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st 
century / United Nations. 2019, New York, USA. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf
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ґендерних невідповідностей і характеризує відмінності між жінками 
та чоловіками в конкретному контексті.
Загалом дані ґендерної статистики мають відповідати таким харак-
теристикам:

• збираються і поширюються з розбивкою за ознакою статі;

• відображають ґендерну проблематику;

• ґрунтуються на концепціях та визначеннях, які належним чином 
відображають різноманіття жінок і чоловіків і фіксують всі аспек-
ти їх життя;

• методи їх збирання враховують стереотипи та соціальні і куль-
турні фактори, які можуть викликати ґендерно зумовлені викри-
влення в даних.

Розрізняють кілька рівнів використання даних ґендерної статистики:

• міжнародний рівень: міждержавні порівняння моделей забезпечення ґен-
дерної рівності та прав жінок, соціальної політики, дослідження кращих прак-
тик тощо;

• національний рівень: визначення ґендерних розривів у сфері зайнятості та 
оплати праці, доступу до прийняття рішень та користування суспільно важли-
вими послугами тощо;

• секторальний рівень: професійна сегрегація за ознакою статі та ґендерні 
стереотипи у сфері праці;

• організаційний рівень: дотримання рівності в доступі до керівних посад, 
оплаті праці, підвищенні кваліфікації, умовах зайнятості, створення сприят-
ливих умов для балансу «робота / сім’я», включення ґендерних аспектів в ко-
лективні договори;

• індивідуальний рівень (домогосподарство): ґендерні розриви в рівні особи-
стих доходів, особливості прийняття рішень та розподілу сімейних обов’язків, 
владні стосунки та стереотипи.



Застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі
Навчальний посібник92

44. Углубленный обзор ґендерной статистики / Европейская экономическая комиссия ООН. 2017.  
URL: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.30/2017/nov_worksession/In_depth_review_RUS.pdf

45. Питання збору даних для моніторингу ґендерної рівності : розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. № 1517-р. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1517-2020-%D1%80#Text.

У 2012 році Міжурядова та експертна група ООН з ґендерної статистики  
(IAEG-GS)44 запропонувала Мінімальний набір з 52 ґендерних показників, що ґрун-
тується на їхньому відношенні до ключових проблемних питань, визначених Пекін-
ською платформою дій та іншими міжнародними зобов’язаннями. У листопаді 2018 
року цей перелік був переглянутий з метою повного узгодження з показниками 
Цілей сталого розвитку (додано ще 22 кількісних показники). Перелік рекомендова-
ний до використання в різних країнах з метою виробництва даних на національно-
му рівні та міжнародного зіставлення показників ґендерної статистики. 

У цьому переліку даних ґендерної статистики індикатори класифікуються за п’ять-
ма блоками:

• Економічні структури, участь у продуктивній діяльності та доступ до ресурсів.

• Освіта.

• Охорона здоров’я та супутні послуги.

• Суспільне життя та прийняття рішень.

• Права людини, жінок і дівчат.

На основі міжнародних наборів даних в Україні затверджено розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Питання збору даних для моніторингу ґендерної 
рівності»45 від 2 грудня 2020 року, яке містить  індикатори ґендерної статистики, 
згруповані в такі розділи:

• населення;

• народжуваність, сім’я  
та домогосподарство;

• зайнятість та економіка;

• освіта;

• суспільне життя та прийняття рішень;

• здоров’я та смертність;

• правопорушення та насильство;

• наука та інформаційно-комунікаційні 
технології;

• баланс трудового життя;

• культура та спорт.
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Національний перелік ґендерних показників містить показники з 
Мінімального набору ґендерних індикаторів ООН та ґендерно чут-
ливі індикатори національних Цілей сталого розвитку. Цей перелік 
має стати відправною точкою для системи моніторингу ґендерної 
політики та звітності в Україні.

Показники, приведені у відповідність із Мінімальним набором 
ООН, охоплюють економічні можливості, освіту, охорону здоров’я, 
громадське життя та прийняття рішень, а також права людини (у 
тому числі насильство над жінками). Для кожного показника з Мі-
німального набору Відділом статистики ООН розроблено детальні 
метадані46.

Створення в Україні національної системи індикаторів на основі 
даних ґендерної статистики та їх аналіз дадуть змогу активізувати 
дії та відстежувати зміни щодо ґендерної проблематики. Дані ґен-
дерної статистики забезпечують розроблення стратегічних рішень 
органами державної влади та органами місцевого самоврядування 
за напрямами реалізації принципу рівноправності в суспільстві, 
запобігання та протидії дискримінації за статтю, підтримки сім’ї, 
формування відповідального материнства і батьківства та культури 
поведінки.

Основними джерелами даних для ґендерної статистики є результа-
ти державних статистичних спостережень, що проводить Державна 
служба статистики як самостійно, так і з використанням адміністра-
тивних даних міністерств і відомств. 

46. Minimum Set of Gender Indicators. Statistics Division. URL: https://genderstats.un.org/#/downloads.
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ТАБЛИЦЯ 4.1.
Державні статистичні спостереження (ДСС), 
в яких дані збираються з розподілом за статтю

Код ДСС Назва ДСС

1.01.01.02 Природний рух населення (народження, смерті, шлюби, розлучення)

1.01.01.03 Чисельність та склад населення

1.01.01.04 Основні показники, що характеризують демографічні процеси

1.02.01.01 Обстеження робочої сили

1.02.02.01 Обстеження підприємств із питань статистики праці

1.02.02.04 Умови праці на підприємствах

1.03.00.07 Мережа та діяльність закладів освіти

1.04.00.01 Травматизм на виробництві

2.07.01.01 Здійснення наукових досліджень і розробок

1.05.00.01 Обстеження умов життя домогосподарств

2.03.07.19 Сільськогосподарська діяльність населення в сільській місцевості

До основних джерел даних ґендерної статистики належать:

1. Державні статистичні спостереження, перепис населення (Дер-
жавна служба статистики). У 2020 році згідно з Планом державних 
статистичних спостережень Державна служба статистики реалізує 
97 державних статистичних спостережень. З них у 11 державних 
статистичних спостереженнях (табл. 4.1) вимірюються показники з 
розподілом за статтю (11% від загальної кількості форм).
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2. Адміністративні дані (форми звітності інших міністерств та відомств). 
Державна служба статистики співпрацює із понад 30 міністерствами та 
відомствами й отримує від них інформацію приблизно за 200 формами 
звітності, з яких – 48 (24% від загальної кількості) містять показники з роз-
поділом за статтю та віком. Основні постачальники таких даних: Мініс-
терство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я України, 
Міністерство соціальної політики, Міністерство молоді та спорту України.

3. Одноразові вибіркові обстеження з актуальних соціально-демографіч-
них питань. Для отримання інформації з актуальних соціальних питань 
Державна служба статистики бере участь в одноразових вибіркових со-
ціально-демографічних обстеженнях, наприклад, були проведені Меди-
ко-демографічне обстеження домашніх господарств (2007) та Мультиін-
дикаторне кластерне обстеження домогосподарств (2000, 2005, 2012).

47. Ґендерні профілі 24 областей України та м. Києва / Офіс Віце-прем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
України 2018. URL: https://decentralization.gov.ua/gender/genderni-profili-oblastei

Дані ґендерної статистики були використані у 2018 році під час підготовки Офісом 
Віце-прем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ґен-
дерних профілів 24 областей України та міста Києва47. Ґендерні профілі містять ін-
формацію про:

• ґендерну статистику (загальні показники, зайнятість, безробіття, освіта, представ-
ництво жінок і чоловіків в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування, 
міграційний рух населення, показники по групах, які стикаються із множинною 
дискримінацією, тощо);

• чинні місцеві документи (програми, плани дій) із ґендерної тематики;

• інституційне та ресурсне забезпечення виконання політики ґендерної рівності 
в області (відповідальні особи, радники, радниці, бюджетні кошти на виконання 
ґендерної політики та ін.);

• оцінку та моніторинг реалізації ґендерної політики в областях та місті Києві;

• координацію дій, інформування та співпрацю з громадським сектором.
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1
2

3

4

5

визначення переліку показників, потрібних для прийняття рішень 
з ґендерних питань;

вимірювання нових статистичних показників ґендерного характеру 
за результатами чинних державних статистичних спостережень. На-
приклад, детальні характеристики молоді, яка не працює і не навча-
ється, невідповідності освітньо-кваліфікаційних характеристик ро-
бочої сили за освітою та зайнятістю за статево-віковими групами;

організація нових статистичних спостережень з метою охоплення 
офіційною статистикою більшої кількості показників щодо ґен-
дерної проблематики. Зокрема, проведення мультиіндикаторних 
кластерних обстежень домогосподарств із питань становища жінок 
(репродуктивне здоров’я, харчування, санітарні умови, захворю-
ваність на ВІЛ/СНІД, статева поведінка тощо), обстеження викори-
стання часу (бюджету часу);

удосконалення процесів збирання, опрацювання та поширення 
даних для вимірювання наявних показників ґендерного характеру 
з метою деталізації даних, що публікуються, та підвищення їхньої 
якості;

удосконалення форм збирання даних під час державних статистич-
них спостережень в аспекті повноти зібраних даних з розподілом 
за статтю, удосконалення методологічного і методичного забезпе-

Отже, на цьому етапі в Україні формуються основні напрями розвитку ґендерної 
статистики. До них належать:
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чення з метою підвищення ступеня їхньої орієнтації на збирання та 
опрацювання інформації з урахуванням ґендерної проблематики, 
забезпечення можливості деталізації даних ґендерного характеру, 
що публікуються за результатами чинних державних статистичних 
спостережень, на основі застосування ускладнених методів обро-
блення даних;

використання чинних реєстрів та баз даних (реєстр населення, вну-
трішньо переміщених осіб, освіти, судових рішень, злочинів щодо 
торгівлі людьми, випадків домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі тощо);

посилення двостороннього зв’язку між виробниками та користува-
чами статистичної інформації з метою виявлення та забезпечення 
їхніх потреб;

удосконалення методів поширення даних, зокрема шляхом ство-
рення бази даних з ґендерної статистики.

6

7

8
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Відповідно до додатка 1 Методичних рекомендацій щодо оцінювання ґендерного впливу галузевих 
реформ (пункт 8 розділу І)  розробіть план заходів з оцінювання ґендерного впливу галузевої реформи 
(на вибір).

Отримані результати впишіть до таблиці додатка 1 Методичних рекомендацій щодо оцінювання ґендер-
ного впливу галузевих реформ (див. додаток В). 

Опишіть, які процедури під час проведення оцінювання ґендерного впливу галузевої реформи були 
найважчими або незрозумілими.

Проаналізуйте подані в додатку Г статистичні дані економічного розвитку, розподілені за статтю.
Визначте та опишіть основні ґендерні розриви.
Чи можливо на основі наявних у додатку Г даних здійснити ґендерний аналіз галузі або оцінку 
ґендерного впливу? Відповідь обґрунтуйте.

48. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання ґендерного впливу галузевих реформ:
наказ Міністерства соціальної політики України від 14.04.2020 р. № 257. URL: https://www.msp.gov.ua/documents/5701.html
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09:30–10:00 Реєстрація учасниць та учасників

10:00–10:30 Знайомство

Прийняття правил роботи

Формулювання очікувань

10:30–11:00
Вікторина 

«Реалії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіківв Україні»

11:00–11:30 Мінілекція «Сутність та значення ґендерної рівності в суспільстві»

11:30–11:50 Перерва

11:50–12:20 Мінілекція «Що таке ґендерне бюджетування?»

12:20–13:00 Вправа «Визначення ґендерних проблем»

13:00–14:00 Перерва на обід

14:00–14:30 Перегляд відеофільму

14–30–15:30
Мінілекція 

«Застосування ґендерного підходу в бюджетному процесі: методика Міністерства 
фінансів України»

15:30–15:50 Перерва

15:50–16:20 Мінілекція «Ґендерний аналіз бюджетних програм»

16:20–17:00 Вправа «Ґендерний аналіз бюджетної програми»

17:00–17:30 Підведення підсумків

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ
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09:30–10:00 Реєстрація учасниць та учасників

10:00–10:30 Знайомство. Вправа «Це чудово!»

Мета. 
Познайомити учасників / учасниць тренінгу, створити атмосферу довіри.

Обладнання. 
Не потрібне.

Хід виконання. 
Тренерка / тренер пропонує кожній особі по черзі розповісти про своє унікальне 
уміння чи талант (наприклад, «я малюю», «я люблю танцювати», «я вмію стрибати через 
калюжі»). У відповідь на кожне висловлювання решта учасників і учасниць повинні 
хором відповісти: «Це чудово!». 

Нотатки. 
При знайомстві учасниць і учасників тренінгу важливо стежити за дотриманням 
принципів роботи в групі та часом. Доречно давати 1–2 хвилини на роздуми перед 
представленням

Прийняття правил роботи
Мета. 
Обговорення та прийняття принципів роботи в групі.

Обладнання. 
Аркуш паперу для фліпчарту, маркери.

Хід виконання. 
Тренерка / тренер, називаючи кожний принцип, пропонує учасникам і учасницям 
у великому колі обговорити його розуміння, доцільність чи важливість. Після 
обговорення запитує: «Приймаємо цей принцип?» – відповідний запис на аркуші 
паперу для фліпчарту. Серед можливих варіантів принципів та правил роботи такі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ ТРЕНІНГУ
«ҐЕНДЕРНИЙ ПІДХІД В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ»

Мета тренінгу – ознайомити учасниць / учасників із сутністю та особливостями засто-
сування ґендерного підходу в бюджетному процесі.
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ПУНКТУАЛЬНІСТЬ. Дисциплінованість важлива не лише відносно себе, а й щодо інших. 
Свобода – це усвідомлена необхідність. Усвідомлена необхідність поважати право інших 
не втрачати час на очікування тих, хто приходить пізніше.

БУТИ ПОЗИТИВНИМИ. Позитивне налаштування створює дружню безпечну 
атмосферу, яка оптимізує подальшу роботу в групі. Позитивне ставлення до себе і до 
інших є запорукою конструктивного спілкування.

НЕ КРИТИКУВАТИ. Різниця в думках і позиціях бере початок не з різниці в якостях, 
характеристиках, а із засобів відображення однієї і тієї ж реальності. Кожна людина має 
право на свою думку і заслуговує на повагу.

НЕ ПЕРЕБИВАТИ, ГОВОРИТИ ПО ЧЕРЗІ, ГОВОРИТИ КОРОТКО. Дбаючи про свою 
свободу, треба пам’ятати про свободу і право інших висловитись у комфортній 
атмосфері.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ (цінувати довіру).

ПРАВИЛО ПІДНЯТОЇ РУКИ. Піднята рука – жест, що свідчить про бажання особи 
висловитися.

ПРАВИЛО ВІЛЬНОЇ НОГИ. Можна вийти, якщо є потреба. 

МОБІЛЬНА ТИША. Мобільні телефони мають бути вимкнені чи переведені на безгучний 
режим.

Нотатки. 
Перелік принципів може бути доповнений. Необхідно підвести учасниць та учасників 
до думки про універсальність цих принципів, їх важливість не лише для сьогоднішньо-
го тренінгу, а й для побудови комунікації загалом. Обговорити, що група може і має 
зробити, якщо хтось порушує правила (ввести жест, що буде свідчити про порушення 
правил тренінгу).

Спільно складені та прийняті правила сприяють уникненню ситуації примусу і створю-
ють атмосферу добровільності та спільних дій. Якщо хтось не погоджується з одним або 
декількома правилами, слід пояснити важливість їх дотримання для досягнення мети 
тренінгу. Можна також запросити групу висловити свої думки щодо цього
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Формулювання очікувань
Мета. 
Визначити очікування групи від тренінгу. 

Обладнання. 
Великий аркуш паперу, жовті стікери, маркери, ручки.

Хід виконання. 
Учасниці / учасники отримують жовті стікери, які символізують зерна. Пропонується 
техніка «Закінчіть речення...» Учасникам і учасницям дається початок фрази: «Від 
тренінгу я очікую...» Вони записують на стікерах-зернах свої очікування, проговорюють 
їх. Після цього зерна «засіваються» – їх прикріплюють на аркуші паперу для фліпчарту. 

Нотатки. 
Висловлені очікування мотивують учасниць / учасників до активної участі в тренінгу та 
допомагають тренерці / тренеру скорегувати відповідним чином роботу

10:30–11:00 Вікторина «Реалії забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків в Україні»
Мета. 
Показати учасницям і учасникам ситуацію із забезпеченням рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків в Україні, а також визначити рівень їх поінформованості та знань у цій 
сфері.

Обладнання. 
Мультимедійна презентація.

Хід виконання. 
Учасниці та учасники об’єднуються в групи (пари), тренерка / тренер зачитує питання, 
питання обговорюється в парах, визначається варіант відповіді, тренерка / тренер 
зачитує правильну відповідь

11:00–11:30 Мінілекція «Сутність та значення ґендерної рівності в суспільстві»
Мета. 
Визначення сутності і значення ґендерної рівності у суспільстві.

Обладнання. 
Мультимедійна презентація, аркуші паперу для фліпчарту, маркери.

Хід виконання. 
Тренерка / тренер надає базову інформацію стосовно понять «ґендерна рівність», «ґен-
дерна нерівність», «рівні права», «рівні можливості», «ґендерна політика».
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На початку лекції важливо сформулювати перед учасницями та учасниками її мету та 
завдання, коротко назвати ключові тези лекції та очікувані результати після її представ-
лення.

Важливо вказати, що якщо якісь речі під час лекції будуть не зрозумілі для учасниць / 
учасників, то вони можуть ставити уточнюючі питання.

Основний зміст мінілекції. 
Поняття ґендерної рівності. Складові ґендерної рівності. Юридична та фактична ґен-
дерна рівність. Рівні права та рівні можливості. Міжнародні та вітчизняні норматив-
но-правові акти, що регулюють питання впровадження ґендерної рівності.

Ґендер – це змодельована та підтримувана суспільством система цінностей, характе-
ристик і норм жіночої та чоловічої поведінки, стилю життя та способу мислення, ро-
лей і відносин, набутих жінками та чоловіками в процесі соціалізації. Це також соціаль-
ні можливості людини – жінки та чоловіка – в усіх сферах життєдіяльності.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків» ґендерна рівність – це рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні 
можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати участь у всіх 
сферах життєдіяльності суспільства.

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 в суспільстві.

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

Питання для обговорення. 
Що означають поняття «ґендерна нерівність», «ґендерна дискримінація», «ґендерне 
насильство»? Як вони пов’язані між собою? У яких сферах життя проявляються згадані 
явища? Як можна їх подолати?

11:30–11:50 Перерва
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11:50–12:20 Мінілекція «Що таке ґендерне бюджетування?»

Мета. 
Ознайомити учасниць / учасників тренінгу із сутністю ґендерного бюджетування.

Обладнання. 
Мультимедійна презентація, аркуші паперу для фліпчарту, маркери.
Хід виконання. На початку лекції важливо сформулювати перед учасницями та учас-
никами її мету і завдання, коротко назвати ключові тези лекції та очікувані результати 
після її представлення.

Важливо вказати, що якщо якісь речі під час лекції будуть не зрозумілі для учасниць / 
учасників, то вони можуть ставити уточнюючі питання.

Ґендерне бюджетування (ґендерно орієнтоване бюджетування, ҐОБ):
• це застосування комплексного ґендерного підходу в бюджетному процесі на 

державному й місцевому рівнях, що охоплює розподіл бюджетних коштів за 
ґендерним принципом, а також приводить до посилення прозорості та підкон-
трольності;

• це ґендерно чутливе оцінювання бюджетів на всіх рівнях бюджетного устрою 
та реструктуризація доходів і видатків задля забезпечення ґендерної рівності 
(Рада Європи).

Переваги застосування ґендерного бюджетування:
• у центрі процесів формування політики та бюджетування перебувають ЛЮДИ (їх 

потреби, інтереси, можливості, пріоритети);

• підвищення адресності та якості послуг (програм), максимальне охоплення різ-
них груп жінок і чоловіків;

• конкретна спрямованість витрат;

• підвищення темпів економічного розвитку і скорочення бідності;

• спроможне управління та ефективне використання ресурсів;

• підвищення ґендерної рівності та поліпшення обліку ґендерної специфіки в про-
грамах і стратегіях на всіх рівнях;

• виявлення та вирішення проблем ґендерної нерівності.

Відповідаючи на запитання учасників / учасниць після мінілекції (презентації), слід 
узагальнити її найважливіші тези, поняття та визначення
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12:20–13:00 Вправа «Визначення ґендерних проблем»

Мета. 
Закріпити навички ґендерного аналізу та виявлення ґендерних проблем у різних сфе-
рах життєдіяльності суспільства.

Обладнання. 
Аркуші паперу для фліпчарту, маркери.

Хід виконання. 
Учасниці та учасники об’єднуються в чотири-п’ять груп. 

Кожна група отримує завдання визначити ґендерні проблеми в конкретній галузі: 

• освіта;

• охорона здоров’я;

• соціальний захист та соціальне забезпечення;

• молодіжна політика, 

• галузь фізичної культури і спорту.

Основні питання для обговорення в групах:

1. Яке становище жінок та чоловіків (різних груп) у галузі? 

2. Які інтереси, потреби та пріоритети цих груп жінок та чоловіків? 

3. Чи існують відмінності в становищі жінок та чоловіків у галузі? 

4. Які існують прояви ґендерної нерівності в цій галузі?

Всі напрацювання в групі занотовуються (час обговорення в кожній групі – 15 хви-
лин). Після обговорення галузі методом «каруселі» групи обмінюються аркушами з 
нотатками й обговорюють нову галузь (доповнюють записи попередньої групи). Так 
повторюється кілька кіл, допоки аркуш із нотатками не повернеться до першої групи. 
Кожна група презентує свої напрацювання. 

Обговорення результатів напрацювань у групах

13:00–14:00 Перерва на обід
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14:00–14:30 Перегляд відеофільму

Відео можна обрати із запропонованого переліку:

1. Що таке ґендерно орієнтоване бюджетування?  
URL: https://www.youtube.com/watch?v=Dh2B7ausEJo.

2. Ґендерно орієнтоване бюджетування в Україні.  
URL: https://www.youtube.com/channel/UCpJWjaI8HYhLv_wQmW6613A

3. Ґендерно орієнтоване бюджетування на місцевому рівні. 
URL: https://www.youtube.com/channel/UCpJWjaI8HYhLv_wQmW6613A

14:30–15:30 Мінілекція «Застосування ґендерного підходу в 
бюджетному процесі: методика Міністерства фінансів 
України»

Мета. 
Ознайомити учасниць / учасників тренінгу з методикою застосування ґендерного 
підходу в бюджетному процесі, запропонованою Міністерством фінансів України.

Обладнання. 
Мультимедійна презентація, аркуші паперу для фліпчарту, маркери.

Хід виконання. 
На початку лекції важливо сформулювати перед учасницями та учасниками її мету 
і завдання, коротко назвати ключові тези лекції та очікувані результати після її 
представлення.

Важливо вказати, що якщо якісь речі під час лекції будуть не зрозумілі для учасниць / 
учасників, то вони можуть ставити уточнюючі питання.

Основа мінілекції – наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Мето-
дичних рекомендацій щодо впровадження та застосування ґендерно орієнтованого 
підходу в бюджетному процесі» від 2 січня 2019 року № 1. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001201-19.
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Відповідно до Методичних рекомендацій Міністерства фінансів України впроваджен-
ня та застосування ґендерного підходу в бюджетному процесі передбачає такі чотири 
кроки:

1. здійснення огляду нормативно-правових актів та інших документів, які містять 
інформацію про ґендерну рівність; 

2. проведення ґендерного аналізу бюджетних програм;

3. прийняття рішень за результатами ґендерного аналізу бюджетних програм;

4. моніторинг ґендерно чутливих бюджетних програм.

Відповідаючи на запитання учасників / учасниць після мінілекції (презентації), слід 
узагальнити її найважливіші тези, поняття та визначення

15:30–15:50 Перерва

15:50–16:20 Мінілекція «Ґендерний аналіз бюджетних програм»

Мета. 
Ознайомити учасниць / учасників тренінгу з методикою проведення ґендерного 
аналізу бюджетних програм.

Обладнання.
Мультимедійна презентація, аркуші паперу для фліпчарту, маркери.

Хід виконання. 
На початку лекції важливо сформулювати перед учасницями та учасниками її мету і 
завдання, коротко назвати ключові тези лекції та очікувані результати після її пред-
ставлення.

Важливо вказати, що якщо якісь речі під час лекції будуть не зрозумілі для учасниць / 
учасників, то вони можуть ставити уточнюючі питання.

Ґендерний аналіз бюджетних програм можна вважати основою застосування ґендер-
но орієнтованого підходу в бюджетному процесі.

Ґендерний аналіз бюджетних програм – це аналіз програм, що фінансуються з бюдже-
ту, метою якого є визначення рівня забезпечення потреб та задоволення інтересів 
жінок та чоловіків (та/або їх груп) у процесі реалізації бюджетної програми, а також 
виявлення ґендерних розривів, ґендерної дискримінації та причин їх виникнення. 
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Ґендерний аналіз важливо проводити для всіх бюджетних програм без винятків. При 
цьому головні розпорядники коштів складають план-графік проведення ґендерного 
аналізу бюджетних програм відповідно до їх пріоритетності та актуальності. З ура-
хуванням масштабів та складності роботи вони визначають послідовність заходів із 
проведення ґендерного аналізу, зокрема щодо наявності необхідних даних, а також 
призначають відповідальних осіб за виконання цих заходів. 

Перший етап ґендерного аналізу бюджетної програми – ґендерний аналіз 
характеристик бюджетної програми, обраної для аналізу. 

Мета цього етапу – дослідити назву бюджетної програми, її мету, завдання, напрями 
використання коштів, результативні показники на предмет врахування в них ґендер-
них аспектів. Джерелами інформації на цьому етапі є паспорт бюджетної програми, 
статут / положення бюджетної установи, порядок та/або умови надання коштів з бю-
джету, адміністративна та статистична звітність, нормативно-правові акти, що регу-
люють відносини у відповідній сфері, закон України про Державний бюджет (рішення 
про місцевий бюджет) тощо.

Другий етап ґендерного аналізу бюджетної програми – ґендерний аналіз послуги 
(послуг), що надаються в процесі чи за результатами виконання бюджетної 
програми. 

Мета етапу – визначити та проаналізувати публічні послуги, що надаються в межах 
бюджетної програми, і дослідити їх вплив на жінок і чоловіків (та/або їх групи) та на 
ґендерну рівність.

Третій етап ґендерного аналізу бюджетної програми – ґендерний аналіз видатків 
бюджетної програми. 

На цьому етапі розпорядники бюджетних коштів мають провести аналіз основних бю-
джетних видатків відповідно до програми (на проведення заходів або надання послуг) 
з метою оцінки видатків програми та їх розподілу між різними групами користувачів 
/ одержувачів послуг.

Головна мета цього етапу – аналіз обсягу видатків, спрямованих на реалізацію про-
грами (кількісних та вартісних факторів), дослідження підходів до їх розподілу між 
користувачами / отримувачами послуг у межах програми (загальна вартість надання 
послуг, собівартість одиниці послуги, вартість на одну особу та на одну особу-жінку чи 
одну особу-чоловіка). 

Відповідаючи на запитання учасників / учасниць після мінілекції (презентації), слід 
узагальнити її найважливіші тези, поняття та визначення
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16:20–17:00 Вправа «Ґендерний аналіз бюджетної програми»

Мета. 
Закріпити навички ґендерного аналізу бюджетних програм.

Обладнання. 
Аркуші паперу для фліпчарту, маркери.

Хід виконання. 
Учасниці та учасники об’єднуються в чотири-п’ять груп. 

Кожна група отримує завдання проаналізувати складові паспорта бюджетної програми:

1. Мета програми.

2. Завдання програми.

3. Напрями використання коштів.

4. Результативні показники програми:

• показники продукту;

• показники затрат;

• показники ефективності;

• показники якості.

Всі напрацювання в групах занотовуються (час обговорення в кожній групі –  
15 хвилин). Кожна група презентує свої напрацювання. 
Обговорення результатів напрацювань у групах

17:00–17:30 Підведення підсумків. Вправа «Плоди вражень»

Мета. 
Підвести підсумки тренінгу, проговорити свої враження від нього та порівняти їх з 
очікуваннями, висловленими на початку роботи. Вправа допомагає перевірити, чи 
здійснились ті очікування, які учасниці / учасники висловлювали на початку тренінгу, 
та з’ясувати, що нового вони дізнались для себе.

Обладнання. 
Аркуші паперу для фліпчарту, різнокольорові стікери у вигляді різноманітних плодів, 
ручки.

Хід виконання. 
Учасники / учасниці отримують стікери у формі плодів. Тренер / тренерка просить 
написати і прокоментувати враження від тренінгу. Після цього «плоди» вивішуються 
на плакат зі сподіваннями: «зерна сподівань» перетворюються на «плоди вражень»
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Основні поняття та категорії

Ґендер (gender) – змодельована суспільством та підтримувана соціальними ін-
ститутами система цінностей, норм і характеристик чоловічої й жіночої поведін-
ки, стилю життя та способу мислення, ролей та стосунків жінок і чоловіків, набу-
тих ними як особистостями в процесі соціалізації, що насамперед визначається 
соціальним, політичним, економічним і культурним контекстами буття й фіксує 
уявлення про жінку та чоловіка залежно від їх статі.

Ґендерна державна політика / державна політика щодо забезпечення рів-
них прав та можливостей (gender governmental policy/governmental policy 
of equal rights and opportunities) – система дій державного рівня, що має на 
меті встановлення дійсної рівності жінок та чоловіків у всіх сферах життєдіяль-
ності суспільства. В Україні впроваджується з 01.01.2006 р., коли набув чинності 
Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків».

Ґендерна ідентичність людини (gender identity) – сприйняття людиною своєї 
особистості, яке може збігатися або не збігатися зі статтю, визначеною при на-
родженні. 

Ґендерна компетентність (gender competence) – інтегрована сукупність цін-
ностей, ставлень, знань, умінь, навичок щодо сфери ґендерних знань як складо-
вої сфери прав людини, що набута в процесі навчання та дає змогу ефективно 
впроваджувати принцип рівних прав та можливостей різних статей в усі сфери 
життєдіяльності суспільства.

Ґендерна нерівність (gender inequality) – відмінності та нерівності, що форму-
ються в процесі реалізації соціальних ролей жінок і чоловіків, у взаємодії та за 
допомоги інституцій.

Ґендерна обізнаність (gender awareness) – здатність бачити суспільство з точ-
ки зору ґендерних ролей та розуміти, як це вплинуло на потреби жінок порівняно 
з потребами чоловіків. Вживається вираз «дивитись через ґендерні окуляри».

Ґендерна політика організації (gender policy of organization) – діяльність 
(або бездіяльність у разі навмисного непровадження такої політики) організації, 
спрямована на формування в ній ґендерної культури та утвердження дійсної ґен-
дерної рівності.

Ґендерна політика (політика ґендерної рівності) (gender policy, gender 
equality policy) – заходи, спрямовані на досягнення рівності жінок та чоловіків 
у всіх сферах життєдіяльності для забезпечення сталого розвитку суспільства.

Ґендерна рівність (gender equality) – рівний правовий статус жінок і чоловіків 
та рівні можливості для його реалізації, що дає змогу особам обох статей брати 
рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Протилежне поняття – 
ґендерна нерівність. 
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Ґендерна сліпота (gender blindness) – нездатність визнавати та бачити прояви 
ґендерної дискримінації та сексизму на всіх рівнях та у всіх сферах життєдіяль-
ності суспільства.

Ґендерна справедливість (gender justice) – рівноправність і справедливість у 
розподілі благ і відповідальності між жінками та чоловіками. Згідно з цією кон-
цепцією, жінки та чоловіки мають різні потреби й переваги, і ці відмінності мають 
бути виявлені та враховані для усунення дисбалансу між статями. 

Ґендерна статистика (gender statistic) – статистика, що віддзеркалює дійсне 
становище різних статей та робить видимими ґендерні проблеми та відносини в 
усіх сферах життєдіяльності суспільства.

Ґендерна упередженість (gender bias) – передбачувані дії чи думки, засновані 
на уявленні, що жінки не є рівними чоловікам у правах та гідності.

Ґендерна чутливість (gender sensitivity) – здатність визнавати ґендерні відмін-
ності, наявність у суспільстві дискримінації за ознакою статі, проявів нерівності 
та враховувати ці аспекти в стратегіях та діях. Протилежне поняття – ґендерна 
сліпота.

Ґендерне бюджетування (gender budgeting / gender responsive budgeting) – 
стратегія, що забезпечує та передбачає ґендерно чутливе оцінювання бюджетів, 
урахування ґендерного аспекту на всіх рівнях бюджетного процесу та реструкту-
ризацію доходів і видатків задля забезпечення дійсної ґендерної рівності.

Ґендерне насильство (gender violence) – насильство, що чиниться над особою 
іншої статі з метою домінування та контролю поведінки шляхом експлуатації, 
дискримінації, погроз, репресій, обмежень тощо та має форми фізичного, сексу-
ального, економічного та психологічного приниження. Різновидами ґендерного 
насильства є насильство у сім’ї та домашнє насильство.

Ґендерний аналіз (gender analyse) – збирання та аналіз якісної інформації для 
виявлення проблем нерівності за ознакою статі та пошук шляхів їх вирішення. 
Дає змогу побачити та порівняти, яким чином і чому політичні, економічні, соці-
альні та інші фактори, в тому числі державний політичний курс, законодавство, 
програми впливають на жінок та чоловіків.

Ґендерний аудит (gender audit) – інструмент і процес, що ґрунтується на ме-
тодології активної участі (т. зв. партисипативний аудит) та сприяє ефективному 
навчанню організації практичному застосуванню комплексного ґендерного під-
ходу.

Ґендерний баланс (gender balance) – збалансоване представництво різних ста-
тей (не менш ніж 30%) на всіх рівнях та в усіх сферах суспільства. Для досягнення 
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ґендерного балансу можуть бути використані спеціальні методи щодо стратегії 
найму та просування жінок кар’єрними сходами, в тому числі квотування, пози-
тивні дії, позитивна дискримінація.

Ґендерний мейнстримінг, комплексний ґендерний підхід (gender 
mainstreaming) – стратегія подолання нерівності між чоловіками і жінками на 
всіх рівнях (міжнародному, національному, регіональному) та в будь-яких сферах 
життєдіяльності суспільства, в тому числі організаційному розвитку. Передбачає 
виявлення та вивчення факторів, що сприяють появі, закріпленню та посиленню 
нерівності між жінками та чоловіками, пов’язаної із соціальними факторами та 
інституціями. Ставить у центр процесу формування політики, в тому числі орга-
нізаційної, людину з її потребами та можливостями.

Ґендерні відносини (gender relations) – відносини, що визначають характер 
поведінки і соціальних зв’язків між особами різної статі при спілкуванні, здійс-
ненні різних видів діяльності та розподілі владних можливостей у приватній та 
громадській сферах.

Ґендерні квоти (gender quotas) – політико-правовий спосіб згладжування на-
слідків ґендерної дискримінації в усіх суспільних сферах шляхом надання легіти-
мної політичної трибуни для артикуляції, представництва та реалізації відповід-
них соціальних інтересів.

Ґендерні потреби практичні (practical gender needs) – потреби, пов’язані з 
умовами, в яких опиняються жінки та чоловіки через їхні ґендерні ролі, усталені 
в суспільстві (зокрема, асоціювання з жінками виконання обов’язків із догляду за 
дітьми та іншими членами сім’ї, ведення домогосподарства), а також із ситуація-
ми, що виникають у зв’язку з нерівністю в умовах життя і праці (щодо продуктів 
харчування, води, житла, доходів, медичної допомоги, працевлаштування тощо).

Ґендерні потреби стратегічні (strategic gender needs) – потреби, що спрямо-
вані на усунення залежності жінок від чоловіків у суспільстві, пов’язані з розши-
ренням можливостей жінок і визначаються конкретними соціальними, економіч-
ними і політичними умовами.

Ґендерні проблеми (gender problems) – проблеми, що стосуються різних груп 
жінок та чоловіків та пов’язані із забезпеченням ґендерної рівності в суспільстві.

Ґендерні розриви (gender gaps) – відмінності між жінками і чоловіками у будь-
якій сфері, що стосуються ступеня їх участі, доступу до ресурсів, розміру вина-
городи, реалізації прав, повноважень та впливу, а також використання благ і 
переваг.

Ґендерні стереотипи (gender stereotypes) – стандартизовані уявлення в су-
спільній свідомості про моделі поведінки і риси характеру, що відповідають по-
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няттям «чоловіче» і «жіноче», як соціальні норми мають надзвичайну стійкість і 
відтворюються з покоління в покоління.

Ґендерно нейтральний підхід (gender neutral approach) – політика невраху-
вання відмінностей у становищі різних груп жінок і чоловіків, їхніх статусах, по-
требах, пріоритетах. Передбачає, що державна політика і відповідні державні/
регіональні програми однаковою мірою впливають на всі групи населення.

Ґендерно чутлива мова (gender-sensitive language) – мова, в якій відсутні про-
яви сексизму та використовуються фемінітиви – терміни, що позначають жіночі 
ролі насамперед на ринку праці (наприклад: менеджерка, керівниця, директорка, 
координаторка та ін.).

Ґендерно чутливий підхід (gender sensitive approach) – урахування специ-
фічних соціальних, культурних, економічних, політичних та інших характеристик 
умов життя та потреб жінок і чоловіків.

Ґендерно чутливі індикатори (gender-sensitive indicators) – якісні та кількісні 
показники, що дають змогу з’ясувати дійсне становище статей у різних сферах 
та різних рівнях життєдіяльності суспільства. Наприклад: представництво різних 
статей на різних рівнях посад, рівень повноважень, рівень заробітної плати, мож-
ливості доступу до ресурсів, зайнятість продуктивною (оплачуваною) та непро-
дуктивною (неоплачуваною) роботою тощо.

Ґендерно чутливі послуги та продукти (gender-sensitive services) – продукти 
та послуги, що створюються та надаються з урахуванням ґендерної складової, не 
містять ознак сексизму та мають на меті підтримку ідеї ґендерної рівності.

Ґендер та розвиток (gender and development) – підхід, що орієнтований на со-
ціально побудовану основу відмінностей та нерівних відносин між жінками та чо-
ловіками, акцентує на необхідності переглядати ґендерні стереотипи та визнає 
рівний внесок жінок та чоловіків у розвиток.

Дискримінація (discrimination) – ситуація, за якої особа та/або група осіб за 
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного 
та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, 
є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, ре-
алізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі. Розрізняють 
пряму і непряму дискримінацію. Законодавство України ґрунтується на принципі 
недискримінації, що передбачає незалежно від певних ознак: забезпечення рів-
ності прав і свобод осіб та/або груп осіб; забезпечення рівності перед законом 
осіб та/або груп осіб; повагу до гідності кожної людини; забезпечення рівних 
можливостей осіб та/або груп осіб.
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Дискримінація за ознакою статі, ґендерна дискримінація (gender 
discrimination) – дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке розрізнення, виня-
ток або привілеї за ознакою статі, якщо вони спрямовані на обмеження або уне-
можливлюють визнання, користування чи здійснення на рівних підставах прав і 
свобод людини для жінок і чоловіків. Є порушенням прав людини. 

Інструменти ґендерної оцінки (gender assessment tool) – інструменти, що ви-
користовуються з метою оцінки дійсного становища різних статей та передбача-
ють розроблення висновків, пропозицій, рекомендацій щодо усунення проявів 
прямої та непрямої дискримінації за ознакою статі: ґендерний аналіз, ґендерний 
аудит, ґендерний моніторинг, ґендерно-правова експертиза, оцінка ґендерного 
впливу тощо.

Інтегрування ґендерного підходу в організаційний розвиток (integration of 
gender mainstreaming in the organization development) – врахування ґендер-
ної складової в стратегічних та операційних планах, проєктах та програмах уста-
нов та організацій, розроблення ґендерно чутливих комунікаційних стратегій та 
послуг, запровадження посади, відповідальної за ґендерний напрям, проведен-
ня ґендерного аудиту та моніторингу діяльності, організація навчання з ґендер-
них питань.

Непряма дискримінація (indirect discrimination) – ситуація, за якої внаслідок 
реалізації чи застосування формально нейтральних правових норм, критеріїв 
оцінки, правил, вимог чи практики для особи та/або групи осіб за їх певними оз-
наками виникають менш сприятливі умови або становище порівняно з іншими 
особами та/або групами осіб, крім випадків, коли їх реалізація чи застосування 
має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є на-
лежними та необхідними. 

Оцінка ґендерного впливу (gender impact assessment) – процес визначення 
прямого чи опосередкованого впливу (позитивного, негативного чи нейтраль-
ного), коротко- та довгострокових наслідків реалізації публічної політики на ста-
новище різних груп хлопців і дівчат, жінок і чоловіків, який дає змогу своєчасно 
усунути диспропорції та ґендерну нерівність.

Підбурювання до дискримінації (incitement to discrimination) – вказівки, 
інструкції або заклики до дискримінації стосовно особи та/або групи осіб за їх 
певними ознаками.

Позитивні дії, позитивна дискримінація (affirmative action, positive 
discrimination) – спеціальні тимчасові заходи, спрямовані на усунення дисба-
лансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм 
Конституцією і законами України.
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Пособництво в дискримінації (assistance in discrimination) – будь-яка свідома 
допомога у вчиненні дій або бездіяльності, спрямованих на виникнення дискри-
мінації.

Процес підвищення ґендерної обізнаності (gender awareness raising) – прин-
цип, спрямований на те, щоб показати, як цінності та норми впливають на нашу 
картину реальності, формування стереотипів та механізмів підтримки нерівності 
щодо прав та можливостей різних груп жінок та чоловіків.

Пряма дискримінація (direct discrimination) – ситуація, за якої з особою та/або 
групою осіб за їх певними ознаками поводяться менш прихильно, ніж з іншою 
особою та/або групою осіб в аналогічній ситуації, крім випадків, коли таке пово-
дження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої 
є належними та необхідними. 

Сексизм (sexism) – дискримінація за ознакою статі, що ґрунтується на уявленні 
про вигадану перевагу моральних, інтелектуальних, культурних, фізичних та ін-
ших властивостей однієї статі над іншою.

Сексуальні домагання (sexual harassment) – дії сексуального характеру, вира-
жені словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (до-
торкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають 
у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.

Торгівля людьми (trafficking in human beings) – здійснення незаконної угоди, 
об’єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, пе-
редача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексу-
альної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини 
або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням 
службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що 
відповідно до Кримінального кодексу України визнаються злочином.

Утиск (oppression) – небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою 
або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або 
створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої 
або зневажливої атмосфери.

Харрасмент (harassment) – переслідування, домагання, що охоплює таку пове-
дінку, яка ображає, залякує чи змушує інших почувати себе незручно.
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Додатки
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Додаток А

Додаток 1 
до Методичних рекомендацій

РЕЗУЛЬТАТИ ОГЛЯДУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 
ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ІНФОРМАЦІЮ ПРО 

ҐЕНДЕРНУ РІВНІСТЬ, У ______ РОЦІ

Нормативно-правові акти / документи Вимоги / індикатори / дані

___________ дата
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Додаток 2 
до Методичних рекомендацій

РЕЗУЛЬТАТИ ҐЕНДЕРНОГО АНАЛІЗУ 
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

№ Складові аналізу Результати аналізу

1 Період дії бюджетної програми, охоплений ґен-
дерним аналізом

2 Перелік державних послуг, що надаються в ме-
жах бюджетної програми, цільові групи нада-
вачів та отримувачів державних послуг (в тому 
числі потенційні)

3 Висновки за результатами ґендерного аналізу 
бюджетної програми:

3.1. Наявність та якість даних, необхідних для 
проведення ґендерного аналізу бюджетної 
програми (зокрема, репрезентативність, зістав-
ність, згрупованість даних за статтю та іншими 
ознаками, доцільними для проведення ґендер-
ного аналізу бюджетної програми)

3.2. Відповідність бюджетної програми взятим 
Україною зобов’язанням щодо ґендерної рів-
ності, вимогам нормативно-правових актів та 
інших документів, які містять інформацію про 
ґендерну рівність, в тому числі відповідність 
завданням стратегічних і програмних докумен-
тів держави з ґендерних питань 

3.3. Стан врахування в бюджетній програмі ґен-
дерних аспектів (наявність ґендерних аспектів 
у назві бюджетної програми, її меті, завданнях, 
напрямах використання коштів, результативних 
показниках)
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3.4. Виявлені ґендерні розриви, ґендерна дис-
кримінація, тенденції при забезпеченні потреб 
та задоволенні інтересів жінок, чоловіків та/або 
їх груп

3.5. Забезпечення справедливого та неупе-
редженого розподілу бюджетних коштів при 
плануванні та виконанні бюджетної програми, 
наданні державних послуг (рівень забезпечення 
потреб та задоволення інтересів жінок, чолові-
ків та/або їх груп за існуючих/діючих підходів до 
визначення обсягу та розподілу коштів у межах 
бюджетної  програми)

4 Пропозиції за результатами ґендерного аналізу 
бюджетної програми:

4.1. Включення ґендерних аспектів до бюджет-
ної програми (до назви бюджетної програми, її 
мети, завдань, напрямів використання коштів, 
результативних показників)

4.2. Заходи з подальшого впровадження та за-
стосування ґендерно орієнтованого підходу в 
бюджетному процесі (проведення ґендерного 
аналізу бюджетної програми або її окремих за-
вдань, напрямів використання коштів, послуг, 
що надаються в межах бюджетної програми)

4.3. Заходи з посилення ґендерної рівності (шля-
хи зменшення ґендерних розривів, усунення 
ґендерної дискримінації, забезпечення потреб, 
задоволення інтересів жінок, чоловіків та/або 
їх груп)

4.4. Удосконалення процесу збирання та об-
роблення даних, запровадження нових та/або 
перегляд існуючих форм статистичної та адміні-
стративної звітності 
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Додаток В

Додаток 1 
щодо оцінювання ґендерного впливу галузевих 
реформ (пункт 8 розділу І)

ПЛАН ЗАХОДІВ
З ОЦІНЮВАННЯ ҐЕНДЕРНОГО ВПЛИВУ ГАЛУЗЕВОЇ РЕФОРМИ

 ________________________________________________________________
 

(НАЗВА ГАЛУЗЕВОЇ РЕФОРМИ)
У ___________ РОЦІ

Заходи
Відповідальні  за виконання
посадові особи та структурні 

підрозділи

Термін  
виконання

Назва галузевої реформи
Огляд галузевої реформи (етап 1)
Аналіз мети галузевої реформи щодо її спрямо-
ваності на забезпечення рівних прав та можли-
востей жінок і чоловіків

Аналіз нормативно-правових актів, що регулю-
ють впровадження галузевої реформи (з точки 
зору вимог та умов для осіб та/або їх груп)

Узагальнення висновків щодо етапу 1

Аналіз становища осіб та/або груп, які зазнають / зазнаватимуть 
впливу галузевої реформи (етап 2)
Збирання та аналіз даних про становище жінок  
і чоловіків, які зазнаватимуть впливу галузе-
вої реформи (офіційна державна статистична, 
фінансова, адміністративна та інша звітність; 
національні доповіді, дослідження / звіти науко-
во-дослідних установ тощо)

Аналіз відмінностей у становищі жінок і чоло-
віків та факторів, які спричиняють відмінності 
(доступ до зайнятості, освіти, медичного забез-
печення, рівень розвитку інфраструктури тощо)

Узагальнення висновків щодо етапу 2
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Оцінювання впливу галузевої реформи на становище осіб та/або 
груп, які зазнаватимуть її впливу (етап 3)

Аналіз негативних / позитивних тенденцій  у від-
повідній сфері / галузі, пов’язаних із реалізацією 
галузевої реформи, з точки зору забезпечення 
потреб та інтересів різних цільових груп

Аналіз коротко- та довгострокових ризиків реа-
лізації галузевої реформи стосовно жінок  і чо-
ловіків та/або їх груп

Узагальнення висновків щодо етапу 3

Узагальнення результатів оцінювання (етап 4)

Розроблення пропозицій щодо: врахування ґен-
дерних аспектів у нормативно-правових актах, 
які розробляються для впровадження наступних 
етапів галузевої реформи; заходів, спрямованих 
на запобігання, зменшення, усунення ризиків 
реалізації реформи у відповідній сфері / галузі, 
з точки зору забезпечення потреб та інтересів 
різних цільових груп жінок і чоловіків; удоскона-
лення процесу збирання та оброблення даних 
(статистична та адміністративна звітність);

перегляд показників (індикаторів) досягнення 
цілей галузевої реформи (щодо їх спрямованості  
на забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків); інше

Узагальнення інформації за результатами оці-
нювання ґендерного впливу галузевої реформи

Прийняття рішень за результатами оцінювання (етап 5)

Внесення змін до нормативно-правових актів,  
форм статистичної та адміністративної звітно-
сті; проведення комунікаційних кампаній

Відстеження стану виконання рекомендацій
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