
ТРЕНІНГ З ҐЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ У 
КОНТЕКСТІ ЦНАП





ЗНАЙОМСТВО З ФАСИЛІТАТОРОМ



ПЕРЕД ТИМ, ЯК РОЗПОЧАТИ. БУДЬ ЛАСКА, ПАМ’ЯТАЙТЕ:

• В основі сьогоднішнього обговорення колективних питань лежать колективні
структури = ніхто НЕ повинен мати почуття «провини або сорому»/відчувати себе
«жертвою».

• Ми будемо обговорювати ґендерні стереотипи – це узагальнення, а не абсолютні
поняття (все ж таки досить поширені). 
• При обговоренні «права жінок» корисно думати про них, як про «права людини», 

оскільки це те саме.

• Ми говоримо не лише про жінок, а про інтереси і потреби жінок і чоловіків з
огляду на їх вік, місце проживання та соціальну приналежність, про дітей, а також
людей з інвалідністю



ЗНАЙОМСТВО З ГРУПОЮ

Розбийтесь на пари та познайомтесь один з одним. Познайомте групу 
з партнером/партнеркою.



ІНСТРУКЦІЯ

• Об'єднуємось у пари. 
• Ви отримаєте 10 запитань. 
• Обговоріть з колегою варіанти відповіді, оберіть правильну (на Вашу 
думку).
• Кожна правильна відповідь – це 1 бал. 
• Виграє команда, яка набрала найбільшу кількість балів. 
Готові почати?



ПИТАННЯ 1

Яка середня очікувана тривалість життя при народженні чоловіків в 
Україні у 2016 році? 

A. 66,3 роки
B. 60 років
C. 75 років



ВІДПОВІДЬ 1

Яка середня очікувана тривалість життя при народженні чоловіків в 
Україні у 2016 році? 

A. 66,3 роки
B. 60 років
C. 75 років



ПИТАННЯ 2

Різниця середньої очікуваної тривалості життя при народженні між
чоловіками та жінками становила у 2016 році:

А. 5 років
В. 9,91 роки
С. 12 років



f
ВІДПОВІДЬ 2

Різниця середньої очікуваної тривалості життя при народженні між
чоловіками та жінками становила у 2016 році:

А. 5 років
В. 9,91 роки
С. 12 років



ПИТАННЯ 3

Який відсоток від загального населення України складають жінки
(станом на 2014 р.)?

A. 60%
B. 53,8% 
C. 51,2%



ВІДПОВІДЬ 3

Який відсоток від загального населення України складають жінки
(станом на 2014 р.)?

A. 60%
B. 53,8% 
C. 51,2%



ПИТАННЯ 4

Частка чоловіків у Верховній Раді України 7 скликання складала 90,3% 
від загальної кількості депутатів. 
Який відсоток чоловіків-депутатів у ВР восьмого скликання?

A. 88,1%
B. 93%
C. 80%



ВІДПОВІДЬ 4

Частка чоловіків у Верховній Раді України 7 скликання складала 90,3% 
від загальної кількості депутатів. 
Який відсоток чоловіків-депутатів у ВР восьмого скликання?

A. 88,1%
B. 93%
C. 80%



ПИТАННЯ 5

У 2014 р. в Україні нараховувалося 234 ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
державної та комунальної форм власності.
Яка частка жінок серед ректорів цих закладів?

А. 9%
В. 23%
С. 36%



ВІДПОВІДЬ 5

У 2014 р. в Україні нараховувалося 234 ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
державної та комунальної форм власності.
Яка частка жінок серед ректорів цих закладів?

А. 9%
В. 23%
С. 36%



ПИТАННЯ 6

За даними Українського центру контролю за соціально небезпечними 
хворобами МОЗ, у 2014 р. в Україні співвідношення чоловіків і жінок 
із захворюванням на туберкульоз складало:

A. 69% до 31% відповідно
B. 50% до 50% відповідно
C. 35% до 65% відповідно



ВІДПОВІДЬ 6

За даними Українського центру контролю за соціально небезпечними 
хворобами МОЗ, у 2014 р. в Україні співвідношення чоловіків і жінок 
із захворюванням на туберкульоз складало:

A. 69% до 31% відповідно
B. 50% до 50% відповідно
C. 35% до 65% відповідно



ПИТАННЯ 7

Насильство по відношенню до жінок і домашнє насильство широко 
поширені в Україні. 
Згідно з оцінками про більшість випадків не повідомляється, але про 
скільки випадків повідомляється щорічно?

А. 20 000 випадків
В. 50 000 випадків
С. 90 000 випадків



ВІДПОВІДЬ 7

Насильство по відношенню до жінок і домашнє насильство широко 
поширені в Україні. 
Згідно з оцінками про більшість випадків не повідомляється, але про 
скільки випадків повідомляється щорічно?

А. 20 000 випадків
В. 50 000 випадків
С. 90 000 випадків



ПИТАННЯ 8

Україна, за даними дослідження "Глобальний Звіт про стан гендерної 
рівності" ("Global Gender Gap Report 2014"), у 2014 році займала 56 
місце серед 145 країн, в яких проводилося дослідження. Яке місце 
займає Україна за результатами дослідження у 2016 році?

A. 79 місце
B. 45 місце
C. 69 місце



ВІДПОВІДЬ 8

Україна, за даними дослідження "Глобальний Звіт про стан гендерної 
рівності" ("Global Gender Gap Report 2014"), у 2014 році займала 56 
місце серед 145 країн, в яких проводилося дослідження. Яке місце 
займає Україна за результатами дослідження у 2016 році?

A. 79 місце
B. 45 місце
C. 69 місце



ПИТАННЯ 9

Закон, що закріплює питання ґендерної рівності в Україні, має назву:

А. Закон України «Про заборону дискримінації» (2012 р.) 
В. Закон України «Про утвердження ґендерної рівності» (2007 р.) 
С. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків» (2005 р.) 



ВІДПОВІДЬ 9

Закон, що закріплює питання ґендерної рівності в Україні, має назву:

А. Закон України «Про заборону дискримінації» (2012 р.) 
В. Закон України «Про утвердження ґендерної рівності» (2007 р.) 
С. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків» (2005 р.)



ПИТАННЯ 10

Скільки жінок – мешканців сільської місцевості не мають доступу до 
послуг з водопостачання та водовідведення?
(відсутність водопровідного водопостачання, каналізації, туалету 
вдома) 

А. 23% 
В. 44% 
С. 58% 



ВІДПОВІДЬ 10

Скільки жінок – мешканців сільської місцевості не мають доступу до 
послуг з водопостачання та водовідведення?
(відсутність водопровідного водопостачання, каналізації, туалету 
вдома) 

А. 23% 
В. 44% 
С. 58% 



ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ



ПИТАННЯ 11

Згідно зі Звітом із глобального гендерного розриву 2014р. (The Global 
Gender Gap Report) серед 142 країн Україна має за комплексним 
індексом 2014 року – 56 місце, за дотримання політичних прав жінок -
105 місце. 
Яке місце посідає Україна за кількістю жінок в парламенті? 

A. 109 місце
B. 130 місце
C. 118 місце 



ВІДПОВІДЬ 11

Згідно зі Звітом із глобального гендерного розриву 2014р. (The Global 
Gender Gap Report) серед 142 країн Україна має за комплексним 
індексом 2014 року – 56 місце, за дотримання політичних прав жінок -
105 місце. 
Яке місце посідає Україна за кількістю жінок в парламенті? 

A. 109 місце
B. 130 місце
C. 118 місце 



ПИТАННЯ 12

Який відсоток жінок від загальної кількості державних службовців
станом на 2014 рік в Україні?

A. 85%
B. 78%
C. 74%



ВІДПОВІДЬ 12

Який відсоток жінок від загальної кількості державних службовців
станом на 2014 рік в Україні?

A. 85%
B. 78%
C. 74%



БЛОК 1: ҐЕНДЕР - ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА 
УСПІХУ ЦНАПІВ
ЧОМУ?



БУТИ «ПОЛІТИЧНО КОРЕКТНИМ»?

• Ґендерна рівність
• Справедливість
• Представництво
• Справжня демократія



ЧИ ПОКРАЩИТИ РЕЗУЛЬТАТИ?

• Операційні переваги
• Внутрішні (організація)
• Зовнішні (головна мета/операції)



Для ЦНАПів розуміння поняття «ҐЕНДЕР» і РІЗНИХ ПОТРЕБ ГРОМАДЯН 
є обов’язковою умовою успішного досягнення головної мети:

СТАТИ БЛИЖЧИМИ ДО ВСІХ ГРОМАДЯН
І НАДАВАТИ ЇМ ПОСЛУГИ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ

Рівноправність/рівність 
(справедливість, 
представництво)

Покращення ЦНАПів:
внутрішнє (організація),
• зовнішнє (операції)



ВПЛИВ НА ОПЕРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ/ОПЕРАЦІЙНІ ПЕРЕВАГИ

ЦНАПи фінансуються державою, їхньою метою є покращення життя 
громадян. 
Якщо вони не покращують життя всіх громадян в однаковій мірі, чи 
можемо ми навіть думати про їхній успіх?
Тому ЦНАПи з самого початку повинні завжди враховувати ґендерні 
аспекти та вибудовувати свою діяльність з урахуванням гендерного 
підходу.



ЄДИНИЙ спосіб успішного досягнення мети – завжди враховувати 
ҐЕНДЕРНУ перспективу.

Без врахування ґендерної перспективи ми не можемо бути впевнені в 
тому, що всі громадяни - чоловіки/жінки, хлопчики/дівчата матимуть 
доступ до таких самих високоякісних адміністративних і соціальних 
послуг.



ФАКТ

Станом на 2017 рік: ґендерної рівності немає в жодній країні світі, в 
жодній, ніде. 

Гарна новина: починаючи з сьогоднішнього дня, ситуація буде лише 
покращуватися.



Пам’ятайте: рівноправність – це не завжди рівність.
Ось чому врахування ґендерної перспективи – це завжди врахування 
РІЗНИХ ПОТРЕБ чоловіків/жінок, хлопчиків/дівчат (а також інших 
інтерсекціональних факторів).



ІНТЕРСЕКЦІЙНИЙ ПІДХІД. ГЕНДЕРНО-ДИЗАГРЕГОВАНА СТАТИСТИКА –
ЩО САМЕ?

1. Стать 
2. Вік 
3. Рівень освіти 
4. Сільська/міська місцевість
5. ВПО 
6. Люди з інвалідністю
(Не просто ґендер, але завжди ґендер)



ПРИВІЛЕЇ НЕВИДИМІ ДЛЯ ТИХ, ХТО НИМИ 
ВОЛОДІЄ

Приклад: рівень заробітної плати жінок в 
США порівняно з чоловіками: жінки 
кавказької національності/білі – 79%,
афроамериканці – 67%, латиноамериканці 
– 56%



НЕ ТІЛЬКИ ВІДМІННОСТІ, 
АЛЕ І НЕРІВНІСТЬ

Джерело: слайд із «Ґендерної перспективи в Спільній політиці 
безпеки та оборони (CSDP)», Академія Фольке Бернадотта, 7, Габріела 
Елрой, 2016а

Жінки Чоловіки



МЕТА ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

Жінки і чоловіки повинні мати однакові можливості 
для формування суспільства і свого життя. Це передбачає подолання 
дискримінації та структурної нерівності при доступі до ресурсів, 
можливостей і послуг. 
При цьому важливу роль можуть відігравати ЦНАПи.



ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ЦІЛЯМИ НАВЧАННЯ І ОГЛЯД ТРЕНІНГУ



ЦІЛІ НАВЧАННЯ

1. Зрозуміти зв’язок між ґендером і головною метою цнапів: стати 
ближчими до всіх громадян і покращити якість їх обслуговування

2. Зрозуміти основні ґендерні поняття
3. Зрозуміти зв’язок між ґендерною рівністю і соціально-

економічним розвитком регіону
4. Як застосувати ґендерну перспективу за допомогою ґендерного

аналізу
5. Як скористатися результатами ґендерного аналізу за допомогою 

практичної діяльності з ґендерного підходу



ОГЛЯД: НАВЧАЛЬНІ БЛОКИ

1. Ґендер – обов’язкова умова успіху ЦНАПу (різні потреби 
громадян)

2. Основні ґендерні концепції (і ґендер як виграш для всіх)
3. Ґендерний аналіз – чому та як?
4. Гендерний підхід «Ґендер в дії»:
• внутрішній рівень = організація 
• зовнішній рівень = головна мета / операційні переваги
5.    Практичні приклади: аналіз практичних прикладів / кращі 

практики



БЛОК 1 – ОСНОВНІ ҐЕНДЕРНІ ПОНЯТТЯ



ХТО ХЛОПЧИКИ, А ХТО ДІВЧАТКА?





Стать = Біологія      Ґендер = Соціальне поняття



НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ

«Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з 
чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті 
освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами 
щодо охорони праці і здоров`я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням 
умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим 
захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, 
включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і 
матерям».

(ст.24  Конституції України)



НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ

• Конституція України (ст.3,21,24,51)
• Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
• Указ Президента України «Про вдосконалення роботи центральних і місцевих 
органів влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
• Наказ МОН «Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту»
• Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»
• Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»
• Закон України «Про протидію торгівлі людьми»
• Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 
період до 2016 року



ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

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

• Міністерство соціальної політики України - спеціально 
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
• Віце-прем`єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції



БІОЛОГІЧНА СТАТЬ Є ВРОДЖЕНОЮ / НЕЗМІННОЮ. ФІЗИЧНІ 
ВІДМІННОСТІ.
АЛЕ НОРМИ / СТРУКТУРИ НАВКОЛО 
МОЖНА ЗМІНИТИ!

Сьогодні жінки можуть і працювати і мати дітей.
Військова промисловість може виробляти менш важке обладнання, 
яке можуть нести жінки.
Законодавство щодо декретної відпустки дозволяє чоловікам 
залишатися вдома та доглядати за дітьми. 
І так далі





ҐЕНДЕР – СОЦІАЛЬНЕ УТВОРЕННЯ, КУЛЬТУРНЕ І МІНЛИВЕ. ЗВИЧАЇ, 
ТРАДИЦІЇ, МОДА, НОРМИ.

Все це може мінятися з плином часу, а також в залежності від місця
знаходження.
«Нормальний» сьогодні завтра може виглядати інакше.





ҐЕНДЕР МОЖЕ ВИГЛЯДАТИ 
ПО-РІЗНОМУ В ТОЙ САМИЙ ЧАС У РІЗНИХ МІСЦЯХ

«Прийнятний/нормальний» в одному місці – не такий в іншому. 
Фемінізм = переконання в тому, що у чоловіків і жінок мають бути 
однакові права і можливості





МИ НЕ ЖИВЕМО В ЯКОМУСЬ «МІСЦІ» - МИ ЖИВЕМО «У 

ЧАСІ» / ГАНС РОСЛІНГ

100 років тому жінки не могли голосувати в жодній країні.

Коли у жінок у вашій країні виникла можливість стати 

поліцейськими? 

Чи є щось, що жінки не можуть робити сьогодні, але, можливо, 

зможуть зробити завтра?



СОЦІАЛЬНІ НОРМИ

Це неформальні правила поведінки, які вважаються 
прийнятними в групі або суспільстві. Люди, які не дотримуються цих 
норм, можуть відчувати, що їх уникають, або страждати від якихось 
наслідків. Норми змінюються відповідно до навколишніх умов / 
ситуації, вони можуть мінятися з плином часу.



ВПРАВА: «2  КОЛОНКИ – 2 ХВИЛИНИ»: ҐЕНДЕРНА СТРУКТУРА –
КОНОТАЦІЇ СЛІВ

Питання:
1. Чи є такі слова/прикметники/характеристики/умови, які

однозначно стосуються певного ґендеру?
2. Чи спостерігається якась тенденція в розподілі між більш 

негативними/позитивними конотаціями? 



ВПРАВА: «2  КОЛОНКИ – 2 ХВИЛИНИ»: ҐЕНДЕРНА СТРУКТУРА –
КОНОТАЦІЇ СЛІВ

Активний, влада, жертва, політик, лідер, турботливий, емоційний, 
сильний, слабкий, рішучий, говіркий, боязливий, знаючий, упертий, 
авантюрист, новатор, незалежний, бос, нерішучий, секретар, 
ревнивий, красивий, працівник, розумний, нерішучий, пліткар, 
сміливий, ризиковий, обережний, цілеспрямований, сильний, 
асистент, пасивний, власник, амбітний, співробітник, няня, 
романтичний, залежний, експерт 



ВПРАВА: «2  КОЛОНКИ – 2 ХВИЛИНИ»: ҐЕНДЕРНА СТРУКТУРА –
КОНОТАЦІЇ СЛІВ

Жіночність (жінки/дівчата) Маскулінність (чоловіки/хлопці)

Жертва, Турботлива, Залежна, Слабка, Нерішуча, 
Емоційна,
Говірка, Красива, Асистентка, Пліткарка, 
Обережна, Готова допомогти, Боязлива (потребує
захисту), Секретар, Домашня, Романтична, 
Співробітник, Няня, Йде за лідером, Пасивна, 
Уперта

Влада, Працівник, Незалежний, Сильний, Рішучий, 
Раціональний, 
Знаючий, Розумний, Експерт, Здатний до 
переговорів, Ризиковий,
Годувальник, Сміливий (захисник),
Бос, Новатор, Авантюрист, Власник, Політик, 
Лідер, Активний, Цілеспрямований

Жіночність (жінки/дівчата) Маскулінність (чоловіки/хлопці)

Стереотип: м’які
Роль: приватні/домашні

Стереотип: сильні
Роль: громадські/офіційні



МАСКУЛІННІСТЬ

Пов’язана з «процесом соціалізації» - тим, що каже суспільство 
хлопчикам і чоловікам про те, що означає «бути чоловіком» (Також 
змінюється з плином часу і залежить від місцезнаходження)



БУДЬ ЧОЛОВІКОМ, ХЛОПЦІ НЕ 
ПЛАЧУТЬ

Ми вчимо хлопчиків приховувати 
свої емоції, бути сильними, а потім 
дивуємось, чому вони агресивні.

Розуміння зв’язку між належністю 
до «чоловічого населення та 
насильством».



МАСКУЛІННІСТЬ В КРАЙНІХ ФОРМАХ ЗГУБНА І ДЛЯ ХЛОПЧИКІВ, І ДЛЯ 
ЧОЛОВІКІВ



ЧОЛОВІКИ ЧАСТІШЕ

Вмирають від насильства від інших чоловіків, вдаються до насильства
для вирішення конфліктів, приєднуються до злочинних організацій
або банд, потрапляють до в'язниці, приєднуються до терористичних
організацій, зловживають речовинами, не звертаються за медичною
допомогою, не звертаються за допомогою в разі депресії, накладають
на себе руки.
Тому вкрай важливо працювати і з чоловіками, і з хлопчиками. 
Те саме стосується державних послуг і соціальної підтримки.



Маскулінність… Природа чи виховання? Біологічні відмінності статей… 
Чи соціальні утворення ґендеру?



Маскулінність також може мінятися з плином часу та в залежності від 
місцезнаходження

«Прийнятна поведінка», оскільки людини змінюється
Суспільство і законодавство можуть сприяти зміні поведінки:  
наприклад, шведська система страхування батьків. 1974, 1995, 2002, 
2017 роки – зміни в чисельності тат, які проводять час із дітьми



РОБОТА В ПАРАХ – ОБГОВОРІТЬ ПРОТЯГОМ 1 ХВ.:

1. Чи думали ви раніше про чоловіків як осіб, які знаходяться під впливом дії 
ґендеру? 
2. Що ви думаєте про фільм щодо МАСКУЛІННОСТІ?



ЗМІЩЕННЯ ПАРАДИГМИ: ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ЯК ВИГРАШ ДЛЯ ВСІХ

Не: «хтось має програти» («виграш» жінок = «програш» чоловіків), 
але: «всі заслуговують на перемогу»

• Жінка і дівчата - так,
• але чоловіки і хлопчики – теж так

ПРИКЛАД УКРАЇНИ:
чоловіки живуть на 10 років менше ніж жінки



ПЕРЕМАГАЮТЬ УСІ

Коли у чоловіків з'являється можливість бути близькими до дітей з 
самого початку: - їхнє фізичне і ментальне здоров'я покращується. 
Вони становляться більш щасливими! І навіть довше живуть… Коли 
чоловіки проводять більше часу зі своїми дітьми, насильство по 
відношенню до жінок і дітей зменшується.
Завдяки ґендерній рівності насправді перемагають усі.



ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ –
ЦЕ НЕ ПИРІГ, НЕ ГРА «ХТО КОГО»

Ґендерна рівність – це не пиріг і не піца, які, якщо від них відрізати шматочок, 

становляться менше, і комусь іншому дістанеться менше. З ґендерною 

рівністю пиріг чи піца стають більше. Те саме і з економічним розвитком. 

Буде більше пирога і більше піци, якими можна буде ділитися.

• Економічне зростання, соціальні досягнення, покращення здоров'я, більше 

миру 

• Покращується життя громади, регіону, нації, світу …



ЧИ ДІЙСНО ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ НАСТІЛЬКИ ВАЖЛИВА?

М'яке політичне питання? Політична коректність «Щось таке, чим ми займаємось, 
коли всі важливі справи зроблено…»
Чи це ЄДИНИЙ спосіб:
• забезпечити демократичні рішення = справжня демократія;
• викорінити бідність і досягти сталого економічного розвитку; 
• підвищити прибуток підприємств і держави = сталий добробут (освіта, охорона 
здоров'я, інфраструктура);
• мати конкурентну перевагу/інноваційні можливості на глобальному ринку;
• відповісти на зміни клімату;
• покращити здоров'я всього населення;
• контролювати демографію;
• мати менше насильства, війн, біженців;
• мати більше миру.
Досить важливий матеріал… 
Як тільки у вас дійсно будуть всі «чому», «як» з'являться природно.



ЯКЩО ЦЕ ТАК ДОБРЕ, ЧОМУ МИ ТАК НЕ РОБИМО?

1. Природа людини
• Ми знаємо про те, що в нас є, а не про те, що могли би мати
• Ми не повністю зрозуміли, як всі виграють від ґендерної
• Норми і ґендерні стереотипи настільки сильні, що ми несвідомо 
продовжуємо бути упередженими
• «Шлях найменшого опору» - для того, щоб щось змінити, потрібно 
більше зусиль, ніж для того, щоб працювати в режимі «статус-кво»
• Ми не знаємо, як здійснити зміни
2. Страх програти = опір
Ми не зрозуміли, що і чоловіки, і хлопчики (кожен) заслуговують на 
те, щоб виграти у довгостроковій перспективі



Більша частина влади все ще зосереджена в руках чоловіків. 77 
відсотків місць у парламентах все ще займають чоловіки. 80 відсотків 
тих, кого ми чуємо та бачимо в засобах масової інформації – чоловіки.



НОРМА ДЛЯ «ЛІДЕРСТВА» = ЦЕ ВСЕ ЩЕ БУТИ ЧОЛОВІКОМ



У ЧОЛОВІКІВ «ПРИХОВАНА КВОТА»

Чоловіки часто отримують місце за столом просто за те, що вони 
чоловіки. Це не обов'язково означає, що вони більш кваліфіковані або 
що вони кращі лідери (і не обов'язково вони мають такі самі відмінні 
результати)



ЧОМУ ФРАЗА «ЯК ДІВЧИНА» МАЄ КОНОТАЦІЮ «ГІРШЕ ЗА» - ЧОМУ «ЯК 
ДІВЧИНА» НЕ МОЖЕ ОЗНАЧАТИ «ПЕРЕМОГТИ»?



ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ – ЦЕ ЧАСТИНА РІШЕННЯ

Жінки та дівчата – не «проблеми, які слід вирішувати». Вони частина 
рішення. Вони є найбільшим джерелом невикористаного потенціалу в 
світі.
Для того, щоб змінити ситуацію, ми повинні бачити і чути ВСІХ 
громадян однаково. Забезпечте ВСІХ громадян доступом до тих самих 
послуг/безпеки/можливостей.
Важливість процесу із залученням громадян/раннього планування.



ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ – ЦЕ ТАКОЖ ВИБІР ОКРЕМОЇ ЛЮДИНИ

Ґендерна (не)рівність – це структурні/колективні питання, але вони 
також вимагають зобов'язань і вибору окремої людини.
Подумайте, що ви можете зробити на підтримку ґендерної рівності 
як:
• партнер,
• мати / батько,
• професіонал,
• бос, 
• співробітник,
• постачальник послуг,
• рольова модель.





БАТЬКИ:

Ви переконались у тому, що поводились сьогодні з дітьми однаково?



ЧОЛОВІКИ:

Ви особисто підтримували свою партнершу для того, щоб вона також
могла здійснити свої мрії? (Більша частина неоплачуваної роботи в 
світі виконується жінками)



БІЗНЕСМЕНИ/ЛІДЕРИ/БОСИ:

Ви допомагали, підтримували або залучали жінок до керівних посад?



ПИСЬМЕННИКИ / ФОТОГРАФИ / РЕКЛАМОДАВЦІ:

Ви ніколи не кидали виклик мові і способу зображення жінок у 
засобах масової інформації? 



МОЛОДІ ЛЮДИ:

Ви коли-небудь брали участь у бесіді, в якій жінку було

ненавмисно принижено чи проігноровано?



ВСЕ З ЧАСОМ ЗМІНИТЬСЯ

Не дуже добре!
Стратегічна, систематична робота

1. Ґендерний підхід= Інструмент
2. Освіта/Поінформованість –

вкрай важливо розуміти 
несвідомі упередження



ШКІЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

Гроші: € 10 000

Мета: Новий майданчик

Учні: 50 хлопців і 50 дівчат

Метод: Один учень – один голос

10 варіантів



Побажання дітей К-сть голосів

Футбол 42

Гойдалка-балансир 14

Площадка для гри у шарики 10

Класики 9

Гойдалка 7

Тенісний корт 5

Дитяча гірка 5

Павутинка 5

Площадка для настільного тенісу 2

Місце для прогулянок 1

ЗАГАЛОМ 100



100100€10 00075Загалом

1012€1 2009«Класики»

1013€1 30010Майданчик для 
гри у кульки

1019€1 90014Гойдалка
«Балансир»

7056€5 60042Футбол

% місця% бюджетуФінансиГолосиВаріант

ОДИН УЧЕНЬ – ОДИН ГОЛОС



ҐЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ

• Діти з особливими потребами не граються

• Грається більше хлопців, ніж дівчат

• Дівчата стоять за боковими лініями

• «Дівчата, як ви можете спостерігати, є більш пасивними, ніж 

хлопці».



18,751581,2535Загалом

10600«Класи»

5353Гра в кульки

3,7566,2510Гойдалка

007022Футбол

Дівчата, %

площі

Активні 

дівчата

Хлопці ,% 

площі

Активні

хлопці

Площа

РОЗПОДІЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МАЙДАНЧИКА



ПОВТОРНЕ ВИВЧЕННЯ ГОЛОСІВ

5050100Загалом

101Місце, щоб «потусуватися»

202Настільний теніс

415Турніки

505Ковзанка

505Тенісний корт

707Гойдалка (човник)

909«Класи»

4610Гра в кульки

11314Гойдалка

24042Футбол

ДівчатХлопцівЗагалом



ЗНАХОДЖЕННЯ РІШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ

• Як забезпечити потреби всіх груп дітей?
• Як взяти до уваги різноманітність?
• Як забезпечити справедливість?



НОВА СИСТЕМА ГОЛОСУВАННЯ

• Три варіанти для кожного учня
• Вік та стать вказані
• Особливі потреби вказані

РЕЗУЛЬТАТ:
300 голосів, розподілених за віком, статтю та потребами



ЗВАЖЕНА ДЕМОКРАТІЯ

Зважено для кожного варіанту за:
• віковими групами хлопців,
• віковими групами дівчат,
• групи хлопців з особливими потребами або без них,
• групи дівчат з особливими потребами або без них.

ТОДІ:
підрахуємо середньозважений відсоток



БЕРУЧИ ДО УВАГИ ҐЕНДЕР, ВІК І ОСОБЛИВІ ПОТРЕБИ

2,9Місце, щоб «потусуватися»

9Тенісний корт

9,8Настільний теніс

9,9Ковзанка

10,5«Класи»

10,5Футбол

11Гойдалка (човник)

11,4Гра в кульки

12,4Турніки

12,6Гойдалка

Середньозважений % 

від загального
Бажання дітей



НОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

• Не футбол – 5-й вибір, АЛЕ використовує 70% місця ТА лише 22 
можуть грати одночасно
• Не теніс – 9-й вибір, АЛЕ коштує €3 000, використовує 60% площі ТА 
лише 4 можуть грати одночасно
• 1-ий вибір 44 дівчат реалізовано
• 2-ий і 3-ій вибір хлопців реалізовано
• Ґендер і особливі потреби враховано
• Більше різноманітності 



БЛОК 3: ҐЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ – ЧОМУ ТА 
ЯК

• Інструмент для розуміння різної ситуації та можливостей 
жінок/чоловіків, дівчат/хлопців у визначеному контексті
• Інструмент для виявлення потенційного ґендерного 
дисбалансу/нерівності
• Відправна точка для ґендерного мейнстрімінгу



ПРОСТИЙ ҐЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ:

• Чому це рішення/діяльність впливає на чоловіків, жінок, хлопчиків, 
дівчат по-різному?
• Якщо так, чи цього я хочу?
• Якщо я цього не хочу, як мені його скоригувати чи змінити?



Для проведення ґендерного 
аналізу нам потрібно знати, 
де ми зараз.

Крок 1: нам потрібні дані з 
розбивкою за ґендерною 
приналежністю



І нам потрібно проаналізувати ці дані, дивлячись на них крізь 
ґендерні окуляри…

Приклад: Україна на 107-му місці з 144 країн за політичними правами жінок
(= надзвичайно низько…) = для змін потрібні програми, ресурси і діяльність

Світовий економічний форум – ґендерна нерівність у світі, 2016 рік



БЛОК 4: ҐЕНДЕРНИЙ ПІДХІД

Внутрішній рівень = організація

Зовнішній рівень = вплив на 

операційну діяльність



ҐЕНДЕРНИЙ ПІДХІД

• Повсюди ґендерна перспектива
• Не збільшуйте нерівність
• Сприяйте ґендерній рівності
• Відповідальність несе весь персонал ЦНАПу
(ґендерна перспектива у всіх процедурах і діях)
• Підзвітність старшому керівництву
• Підтримка консультантів з ґендерних питань
• Не тільки жінки

Джерело: слайд із «Ґендерної перспективи в  Спільній політиці 
безпеки та оборони (CSDP)», 

Академія Фольке Бернадотта, 7, Габріела Елрой, 2016 рік



ЗАВДАННЯ

1. Розбийтесь на групи – по 7-8 осіб
2. Обговоріть в групі, якою має бути дорога в населеному пункті
3. Намалюйте на ватмані бажану дорогу



РЕСУРСИ

Які ресурси/досвід і знання вже є в розпорядженні 
організації/команди? Що потрібно додати? Системні підходи до 
підходу. Завжди питайте:
• «Хто отримує ресурси? Хто ні?» (гендерно-орієнтоване 
бюджетування),
• Міжсекторальне представництво/ діалог громади



ПРОСТА СИСТЕМА ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ: SMART- ЦІЛІ

Ціль
(Що?)

Діяльність
 (Як?)

Ресурси/Бюджет
(Як  фінансово?)

Відповідальна 
сторона/
Реалізація (Хто?)

Період 
(Коли?)

S - Специфічна Що? Мета

M - Вимірна Як? (фінансово) Як? (фінансово)

A - Орієнтована  на 
активність

Як? Діяльність

R - Орієнтована на 
результати 

Хто? Хто (відповідальний, 
стежить)

T - Спланована за 
часом/Відслідковується

Коли? Цілі часу, 
відслідковується



1. ЗБИРАЙТЕ ДАНІ З РОЗБИВКОЮ ЗА ҐЕНДЕРНОЮ ПРИНАЛЕЖНІСТЮ

(+ інтерсекціональні дані) 
Всі форми, заявки, онлайн-послуги тощо

КОРИСТУЙТЕСЬ проаналізованими даними…
Вирішіть, які з заходів ґендерного мейнстрімінгу (заходи/цілі) мають бути 
пріоритетними



2. ТРЕНІНГ ІЗ ҐЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ – ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ТРЕНІНГ - ЦНАПИ

Організаційні переваги (внутрішні) + операційні переваги (зовнішні) –
основна діяльність

- Поінформованість/розуміння ґендерної проблематики
передує успішному ґендерному підходу



3. ПРЕДСТАВНИЦТВО

Мета: Ґендерний баланс (60/40) на всіх рівнях
(При можливості)
Як численно (відсотки), так І фактична влада. Лідерські та допоміжні 
ролі. Чоловіки/жінки – відділ супроводу операцій/операційний офіс



3Б. ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ/ПРОСУВАННЯ ПО СЛУЖБІ

• Як виглядають оголошення про вакансії? Мова?
• Кому пропонуються тренінги з лідерства, що надають право на просування по 
службі? 
• Кому пропонується належний тренінг, що надає право на роботу? 
• Кому ні і чому?



РОЗУМІННЯ ҐЕНДЕРНИХ УПЕРЕДЖЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПІДБОРОМ 
ПЕРСОНАЛУ/ЛІДЕРСТВОМ

Допоможіть підвищити поінформованість про несвідомі гендерні упередження 
(кадри)
= МЕРИТОКРАТІЯ = Підвищення рівня компетенції
= «Кращий претендент - чоловік чи жінка, за роботу!»
ЯК ПОКАЗУЮТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ:
1. Чоловіки та хлопчики переоцінюють можливості один одного, але 

недооцінюють можливості жінок і дівчат.
2. Чоловіків частіше беруть на роботу з огляду на потенціал. Жінок частіше 

беруть на роботу з огляду на попередні досягнення.
3. Успішні чоловіки починають більше подобатися і чоловікам, і жінкам. Успішні 

жінки починають менше подобатися і чоловікам, і жінкам.
4. Чоловіки часто приймають рішення щодо роботи, якщо відповідають 4 з 10 

вимог до кваліфікації. Жінки часто це роблять, коли відповідають 9 з 10 чи 10 
вимогам.



4. ФІЗИЧНА БУДІВЛЯ/ІНТЕР'ЄР

Тобто розташування біля зупинок громадського транспорту з 
доступом для коляски, належним освітленням тощо  (докладний 
перелік наведено у додатку 1)



ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД В ПЛАНУВАННІ МІСТ/ГРОМАД

• Транспорт 
• Безпека
• Дитячі садочки, позашкільні заклади освіти 
• Дитячі майданчики
• Доступність магазинів та інших установ (банк, пошта, державні органи)
• Благоустрій міста (тротуари, бордюри, парки тощо)
• Економічна привабливість міста (працевлаштування, підприємницький розвиток)



ОПЛАЧУВАНА ТА НЕ ОПЛАЧУВАНА РОБОТА, ЩО ВИКОНУЄТЬСЯ 
ЖІНКАМИ ТА ЧОЛОВІКАМИ

Жінки Чоловіки

Години на домашню 
працю
Години на догляд за 
дітьми
Оплачені години



ДЕННІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЛЮДЕЙ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ТА 
ТИХ, ХТО ОПІКУЄТЬСЯ ДОМОГОСПОДАРСТВОМ

Школа

Садочок

Робота

Дім

Відвідування родичів

Магазин

Дім

Магазин

Робота



Пересування населеним пунктом серед жінок та чоловіків

Пішки

Велосипед

Мотоцикл

Авто (за кермом)

Авто (пасажир)

Громадський транспорт

Жінки Чоловіки



Пересування населеним пунктом



Гендерно-чутливе місто – «Це місто коротких дистанцій»

Гендерно-чутливе місто – це пішохідне місто

Пішохідна доступність соціальної інфраструктури (магазину, 
школи, садочка, лікарні) – «місто коротких дистанцій»
Якісна інфраструктура для пішоходів
Безбар’єрне середовище

Зручний громадський транспорт

Зручна мережа громадського транспорту



Гендерно-чутливе місто – «Це місто
зручне для пішоходів»



ГЕНДЕРНО-ЧУТЛИВЕ ПЛАНУВАННЯ: УМОВИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ 
ТА МАЛОМОБІЛЬНИХ

Некомерційні простори

Відсутність сходів Якісне покриття Доступність наземних переходів

ТуалетиТактильна плитка Лави для перепочинку



ГЕНДЕРНО-ЧУТЛИВЕ ПЛАНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ

Місця для годування грудьми та сповивання (можливість сповивати і в чоловічих 

туалетах)

Безбар’єрність - доступність міста для пересування з коляскою (мінімізація 

підземних переходів)

Туалети в громадських просторах та біля зупинок громадського транспорту

Працюючі ліфти в багатоповерхових будівлях

Правильний ухил пандусів

Зручний громадський транспорт

Можливість залишити коляску в громадських місцях



ҐЕНДЕРНО-ЧУТЛИВЕ МІСТО-БЕЗПЕЧНЕ МІСТО

• Якісне вуличне освітлення

• Освітлення в підземних переходах

• В паркових зонах можливість проглядати крізь кущі та дерева

• В «тупікових» вуличках встановлення дзеркал

• Створення пішохідних переходів в місцях «зрізання» дітей на 
шляху до школи

• 2 входи в громадській вбиральні

• Забезпечення комфортних та цікавих умов очікування дітей підчас 
гри (залучення до гри)

• Дослідження проблемних зон (патрулі)



ҐЕНДЕРНО-ЧУТЛИВІ ПУБЛІЧНІ (ГРОМАДСЬКІ) ПРОСТОРИ 

• Створення якісного середовища (особливо в районах із нищим рівнем 
забезпечення умов житла)

• Доступне, відкрите, безбар’єрне середовище
• Умови для відпочинку всіх вікових та соціальних груп
• Багатофункціональність (варіативність місць та способів відпочинку)
• Перетин в просторі активностей для людей різного віку та гендеру – одночасна 

присутність різних груп
• Інфраструктура для дітей різного віку
• Зручні вуличні меблі із врахуванням потреб відвідувачів (універсальний, а не 

стандартний дизайн)
• Особлива увага до соціально вразливих категорій (дівчата підлітки та чоловіки 

літнього віку)
• Створення місць відокремлених від комерції 



4. ФІЗИЧНА БУДІВЛЯ/ІНТЕР’ЄР

Столи для зміни підгузників у санвузлах для чоловіків (практично + 
символічно).

«ОДИН НЕВЕЛИКИЙ КРОК ДЛЯ ТАТ – ОДИН ГІГАНТСЬКИЙ СТРИБОК 
ДЛЯ БАТЬКІВСТВА»
Перестаньте думати, керуючись ґендерними стереотипами: 
забезпечте доступні для всіх столи для зміни підгузників у всіх 
магазинах



5. КОМУНІКАЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ҐЕНДЕРУ = МОЖЛИВІСТЬ ЗМІНИТИ 
НОРМИ І СТАВЛЕННЯ



ПРАКТИЧНА ВПРАВА 
(СТЕРЕОТИПИ В МЕДІА)



6. ПЛАН ДІЙ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ЗІ SMART-ЦІЛЯМИ 
ДЛЯ КОЖНОГО ЦНАПУ

Ціль 
(Що?)

Діяльність
 (Як?)

Ресурси/Бюджет
(Як  фінансово?)

Відповідальна 
сторона/
Реалізація (Хто?)

Період 
(Коли?)

S - Специфічна Що? Мета

M - Вимірна Як? (фінансово) Як? (фінансово)

A - Орієнтована на
активність

Як? Діяльність

R - Орієнтована на
результати

Хто? Хто (відповідальний, 

стежить)

T - Спланована за
часом/Відслідковується

Коли? Цілі часу, 

відслідковується



ПРАКТИЧНА ВПРАВА 
(ЗРОБИ КРОК)



7. РАННЄ ПЛАНУВАННЯ –
ЗАЛУЧАЙТЕ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК (ІНТЕРСЕКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД)

Підхід із залученням громадян / діалог із громадянами
Краще забезпечення різних потреб, але також і зменшення 
нерівності.



ДІАЛОГ З ГРОМАДЯНАМИ – З КИМ МИ ГОВОРИМО?

Хто бере участь у зустрічах?
Хто виступає? 
Кого слухають? 
Коли/де проводяться зустрічі? 
Хто тоді може прийти? 
Куди?



4. ПЛАКАТИ З ҐЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ

Співпраця з громадянським суспільством
Санвузли для жінок – інформація про безпеку (домашнє 
насильство/торгівля людьми, сексуально-репродуктивне здоров’я і 
права людини) Санвузли для чоловіків (допомога в разі депресії, 
посттравматичного стресу, залежності)



8. ЦНАПИ ЯК ХАБИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОСЛУГИ - В СПІВПРАЦІ З 
ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ

Щоб не сталося, піклуйся про мене. 
Ти мій тато.



8. РОЗМІЩУЙТЕ В ЗАЛАХ ОЧІКУВАННЯ ЦНАПІВ СОЦІАЛЬНУ РЕКЛАМУ.

Безкоштовне використання простору і часу для популяризації 
ґендерної рівності, позитивних ґендерних норм, надання інформації 
про важливі послуги для громадян



9. ЕКСПЕРТ / РЕСУРС З ҐЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ

Важливо мати підтримку з боку вищого керівництва та відповідні 
повноваження



10. ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ІНСТРУКТОРІВ З ҐЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ -
ТРЕНІНГ З ҐЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ



11. ГЕНДЕРНА СЕРТИФІКАЦІЯ ЦНАПІВ

«Морква краще за палицю» 
Наприклад: тренінги, статистика, комунікація тощо 



У Косово багато жінок мають проблеми з доступом до майна. Незважаючи на 
суворий закон про забезпечення ґендерної рівності, згідно з традиційною 
практикою успадкування майна вони не отримують до нього доступу.

В результаті багато жінок перебувають у повній фінансовій залежності від 
чоловіків своєї сім’ї (тато, брат, чоловік і сини). Через таку фінансову 
залежність жінки становляться вразливими до домашнього насильства. 
Побитим жінкам часто доводиться повертатися до чоловіка/члена сім’ї, який 
цим зловживає.



ЯК МОЖНА ІНАКШЕ / КРАЩЕ ОБСЛУГОВУВАТИ ГРОМАДЯН У ЦНАПАХ, 
ОХОПЛЮЮЧИ / ЗАДОВОЛЬНЯЮЧИ ЇХНІ РІЗНІ ПОТРЕБИ?

• Літня бідна жінка, мешканка сільської місцевості, відсутність транспорту, інтернету, 
централізованого водопостачання та водовідведення
• Безробітна мати-одиначка з 3 маленькими дітьми
• Заміжня жінка з дітьми і чоловіком з алкогольною залежністю
•Розлучений батько, солдат, який повертається із зони конфлікту
• Мати-вдова, чоловік якої був фермером і мав у власності великі земельні ділянки
• 19-річна дівчина, яка подає заяву на отримання паспорту для виїзду за кордон
• Вагітна молода жінка
• 40-річний чоловік з інвалідністю





ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

https://tsnap.ulead.org.ua/

https://tsnap.ulead.org.ua/

