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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Цілі Програми
Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні1 (ПРМПЖ), що спільно 
фінансується Європейським Союзом і Програмою розвитку ООН, була триріч-
ним проектом, який стартував 15 вересня 2008 року і тривав до 31 грудня 2011 
року. Ця ініціатива була частиною більш масштабного проекту «Права жінок 
та дітей в Україні», який фінансувався Європейським Союзом. Загальна мета 
Програми ґрунтується на напрацюваннях та результатах, досягнутих у рамках 
Програми рівних можливостей «Україна: на шляху до рівності», реалізованою 
Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Шведського агентства з пи-
тань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) у 2003-2010 роках. Ця ініціатива 
зробила значний внесок у розвиток українського законодавства та загальної 
політики щодо утвердження ґендерної рівності. 

Загальною метою Програми було надання підтримки Уряду України та грома-
дянському суспільству в їх зусиллях, спрямованих на утвердження ґендерної 
рівності в Україні, у відповідності до міжнародних, конституційних і внутрішніх 
правових зобов’язань України, а також в рамках діючих урядових програм та 
планів дій. Програма надає Уряду України підтримку у розробці ефективних рі-
шень щодо розв’язання ґендерних проблем шляхом розвитку та інституціоналі-
зації належних державних механізмів, а також  посилення компетенції органів 
державної влади, відповідальних за запровадження і забезпечення ґендерної 
рівності в країні. 

Конкретні завдання Програми співпадали з трьома основними програмними 
компонентами та включали: 

Надання підтримки українському уряду на національному, об-1. 
ласному та місцевому рівнях у реалізації та дотриманні законів та 
інших нормативних документів щодо ґендерної рівності з метою 
зміцнення національного механізму забезпечення ґендерної рів-
ності;
Заохочення розвитку культури та освіти без ґендерних уперед-2. 
жень, а також інтегрування   ґендерних знань і ґендерної чутливос-
ті в систему світи;
Створення атмосфери і середовища, що сприяють зниженню рівня 3. 
насильства по відношенню до жінок і дітей.

Хоча всеохоплююча адміністративна реформа, розпочата Президентом Укра-
їни 9 грудня 2010 року, певним чином уповільнила реалізацію компонентів 
Програми, робота з реалізації проекту не втратила своєї цілеспрямованості. З 
метою надати команді проекту можливість досягти попередньо визначені цілі 
у лютому 2011 року Рада проекту ухвалила продовження терміну реалізації 
Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні до 31 грудня 2011 року. 
Протягом запропонованого продовженого терміну проект зосередив зусилля 
на реалізації запланованих заходів з метою забезпечення безперервності на-
ціонального надбання.   

У даному звіті представлені стислий опис і підсумки трирічної діяльності ПРМПЖ, 
висвітлені деякі виклики, які довелося долати в ході реалізації проекту, а також 
описані найбільш вагомі досягнення, що стали наріжним каменем для створен-
ня суспільства з більшим ступенем рівності, з особливим акцентом на сталості 
здобутків проекту та здатності до відтворення кращих практик.   

1 Надалі по тексту звіту – «ПРМПЖ».



РЕЗУЛЬТАТ 1.1.РЕЗУЛЬТАТ 1.1.
Створений та зміцнений національний 
механізм забезпечення ґендерної рівності, 
міжнародні кращі практики включені  
до національних і регіональних    
планів/програм ґендерного розвитку.

Компонент 1Компонент 1
Підтримка національного Підтримка національного 
механізму забезпечення механізму забезпечення 
ґендерної рівності в україніґендерної рівності в україні
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РЕЗУЛЬТАТ 1.1.

ЗАХІД 1.1 ЗАХІД 1.1 
Перегляд структури 
національного механізму 
забезпечення ґендерної 
рівності

Посилення національного 
механізму забезпечення 
ґендерної рівності
(1.1.1, 1.1.2, 1.1.6, 1.1.81)

Україна проводила роботу зі ство-
рення та запровадження ґендерної 
політики з 1995 року, відлік часу якої 
йде від прийняття Пекінської плат-
форми дій. З метою більш системно-
го та ефективного запровадження 
ґендерної політики у 2005 році Укра-
їна прийняла закон «Про забезпе-
чення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків» (Закон про ґен-
дерну рівність). Цей законодавчий 
інструмент, разом з міжнародними 
зобов’язаннями України (Конвенція 
ООН про ліквідацію всіх форм дис-
кримінації щодо жінок, Цілі розви-
тку тисячоліття для України тощо), 
окреслює пріоритети та цілі щодо 
утвердження ґендерної рівності в 
країні. Серед інших положень, цей 
закон описує національний меха-
нізм забезпечення ґендерної рівно-
сті як систему органів, зв’язків, до-
кументів та нормативних положень, 
що спрямовані на досягнення цілей 
України, пов’язаних з ґендерними 
питаннями. Національний механізм 
забезпечення ґендерної рівності 
призначений для: 

передбачення стратегії досяг-• 
нення ґендерної рівності та 
утвердження принципів ґендер-
ної чутливості у діяльності орга-
нів державної влади;
координування ґендерної полі-• 
тики/програм; та

1  Цифрами позначено завдання в рамках відпо-
відних заходів у відповідності до Додатку 1-2 
«Опис діяльності».

забезпечення досягнення прі-• 
оритетних цілей в питаннях, 
пов’язаних з ґендерною політи-
кою.

Хоча передбачалося, що національ-
ний механізм забезпечення ґен-
дерної рівності мав запрацювати 
відразу й з високою ефективністю 
заходів втручання, його дієвість на 
початковому етапі виявилася дово-
лі слабкою. Саме тому, у 2009 році 
Міністерство України у справах сім’ї, 
молоді та спорту у тісній співпраці 
з ПРМПЖ розробило рекомендації 
для посилення національного меха-
нізму забезпечення ґендерної рів-
ності. 

Рекомендації були представлені у 
2009 році двома експертними гру-
пами, до складу яких входили не-
залежні українські експерти, пред-
ставники Міністерства України у 
справах сім’ї, молоді та спорту (по-
садовці середньої та вищої ланки), 
міжнародні експерти та члени ко-
манди ПРМПЖ. Перша з двох екс-
пертних груп ретельно вивчила 
та проаналізувала Закон України 
«Про забезпечення рівних прав 



5
2008 - 2011 ФІНАЛЬНИЙ ЗВІТ
КОМПОНЕНТ 1

РЕЗУЛЬТАТ 1.1.

та можливостей жінок і чоловіків» 
з метою вироблення докладної ін-
терпретації цього закону та відпо-
відних рекомендації для конкрет-
них посадових осіб державних ор-
ганів влади, відповідальних за пев-
ні аспекти функціонування націо-
нального механізму забезпечення 
ґендерної рівності, згідно з напрям-
ками, передбаченими цим законо-
давчим актом. Друга експертна гру-
па проаналізувала кращі практики 
європейських країн, розглядаючи 
їх у контексті українських реалій, 
результатом чого стало вироблен-
ня пропозицій стосовно утворення 
нових інституцій в рамках націо-
нального механізму забезпечення 
ґендерної рівності та розробка до-
кументів, які регламентують їх ді-
яльність. Серед іншого, друга екс-
пертна група підготовила проект 
положення щодо ролі радників з 
ґендерних питань  при міністрах та 
головах обласних державних адмі-
ністрацій, а також зразки норма-
тивних документів для ґендерних 
ресурсних центрів. У ході широких 
консультацій та в результаті тісного 
співробітництва з посадовцями Мі-
ністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту було побудовано 
довіру та закладено фундамент для 
подальшої інституціоналізації ін-
струментів, вироблених в результа-
ті синергії зусиль. 

Утім, президентські вибори, які 
відбулися у березні 2010 року, 
призвели до призначення нового 
Кабінету Міністрів України, вна-
слідок чого змінився очільник Мі-
ністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту, а також біль-
шість керівників вищої ланки цьо-
го міністерства. Такі зміни ство-
рили для спеціалістів та експертів 
ПРМПЖ необхідність докласти до-
статньо великих зусиль для того, 

щоб налагодити нові партнерські 
відносили з новим персоналом мі-
ністерства та пояснити їм усі нюанси 
національного механізму забезпе-
чення ґендерної рівності (на цьому 
етапі), а також підготувати підґрунтя 
для його покращення та модифікації. 
Також слід зазначити, що у 2010 році 
міністерство зазнало розширення та 
суттєвого зміцнення за рахунок ство-
рення окремого підрозділу з питань 
ґендерної політики у Департаменті 
сімейної та ґендерної політики цього 
міністерства. 

Міністерство України у справах сім’ї, 
молоді та спорту знову почало де-
монструвати високий рівень готов-
ності координувати діяльність інших 
органів виконавчої влади у процесу 
запровадження національної ґен-
дерної політики, чому до певної міри 
сприяли  наполегливі і систематичні 
зусилля ПРМПЖ у напрямку обстою-
вання важливості ґендерної політи-
ки. 11 червня 2010 року міністерство 
організувало й провело Всеукраїн-
ську нараду з питань забезпечення 
рівних прав та можливостей чолові-
ків і жінок в українському суспільстві, 
до складу учасників якої увійшли за-
ступники міністрів усіх  міністерств і 
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заступники голів усіх обласних дер-
жавних адміністрацій України – за-
галом понад 90 учасників. Ця зустріч 
чітко продемонструвала активне за-
лучення Міністерства України у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту в кількох 
напрямках діяльності. Серед ключо-
вих аспектів діяльності були:

розробка й прийняття нової • 
Держаної програми «Національ-
ний план дій щодо утвердження 
ґендерної рівності в українсько-
му суспільстві на період до 2015 
року»,  а також залучення укра-
їнських експертів, неурядових і 
міжнародних організацій в про-
цес її розробки та запроваджен-
ня;
вивчення необхідності внесен-• 
ня змін до Закону України  «Про 
забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» 
у відповідності до міжнародних 
зобов’язань та нагальних соці-
альних потреб.   

Утворення нових 
інструментів та інституцій 
в рамках національного 
механізму забезпечення 
ґендерної рівності    

У відповідності до рішення Всеукраїн-
ської наради з питань забезпечення 
рівних прав та можливостей чолові-
ків і жінок в українському суспільстві, 
Міністерство України у справах сім’ї, 
молоді та спорту ініціювало роз-

робку концепції нового Національ-
ного плану дій щодо утвердження 
ґендерної рівності (який також іноді 
називають Державною програмою 
забезпечення ґендерної рівності) 
на період 2011-2015 роки2. Очікува-
лося, що Державна програма стане 
ефективним інструментом інституці-
алізації ґендерної рівності в Україні. 
Також передбачалося, що вона ста-
не базою, яка допоможе країні ви-
конати зобов’язання відповідно до 
Конвенції ООН з ліквідації всіх форм 
дискримінації щодо жінок та Кон-
венцій Міжнародного бюро праці, а 
також досягти Цілі 3 з Цілей розвитку 
тисячоліття для України. Крім цього, 
прийняття Програми повинно було 
продемонструвати фінансову само-
достатність перетворень, сприяння 
яким надавалося впродовж трива-
лості ПРМПЖ шляхом виділення ко-
штів на відповідні ініціативи. 

З метою успішного виконання ро-
боти з розробки цього документу, 
Міністерство України у справах сім’ї, 
молоді та спорту створило спеці-
альну робочу групу, до складу якої 
увійшли представники семи Мініс-
терств України, українські експерти 
та представники неурядових органі-
зацій, а очолив групу заступник Міні-
стра України у справах сім’ї, молоді 
та спорту. Група відразу почала інтен-
сивно працювати – тільки у період з 
липня по вересень 2010 року було 
проведено сім повномасштабних 
засідань. ПРМПЖ надала технічну 
та експертну підтримку для прове-
дення всіх засідань. Крім цього, з ме-
тою продовження спілкування щодо 
проекту документу ПРМПЖ створи-
ла групу обговорення, яка обміню-
валася інформацією та думками за 
допомогою електронного листуван-
ня. Один з вагомих внесків ПРМПЖ у 

2 І Концепція, і Проект програми були підготовлені за 
вагомої технічної та експертної підтримки ПРМПЖ.
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процес розробки проекту Програми 
був обумовлений необхідністю за-
стосування управлінського підходу з 
орієнтацією на результат. На початок 
грудня 2010 року Концепція Держав-
ної програми (2011-2015) була пого-
джена з усіма міністерствами та по-
дана до Кабінету Міністрів України 
та остаточне затвердження. 

Після проведення Всеукраїнської на-
ради Міністерством у справах сім’ї, 
молоді та спорту України був ініці-
йований та створений ще один кон-
сультативний орган. За ініціативою 
міністерства була створена робоча 
група для вироблення пропозицій 
щодо внесення змін до 11 законів та 
основних регуляторних актів у відпо-
відності до Закону про забезпечення 
ґендерної рівності 2005 року. Робоча 
група у складі фахівців Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спор-
ту, представників Міністерства юсти-
ції України та незалежних експертів 
(включаючи експертів ПРМПЖ) під-
готовила вичерпний та всеохоплюю-
чий список змін і пропозицій та оста-
точно визначила свої рекомендації3 

3  Ці рекомендації стали наріжним каменем законо-
проекту №8487 «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів стосовно забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків» (розробле-
ного за експертної підтримки ПРМПЖ), який було 
зареєстровано у Верховній Раді України і наразі про-
ходить обговорення у відповідному парламентсько-
му комітеті.  

на початку грудня 2010 року – лише 
за кілька днів до здійснення карди-
нальних інституційних перетворень, 
про які буде зазначено нижче. 

Свідченням успішності спільних зусиль 
обстоювання Міністерства України у 
справах сім’ї, молоді та спорту та інших 
партнерів у рамках національного ме-
ханізму забезпечення ґендерної рівно-
сті протягом 2010 року стало створен-
ня восени того ж року Експертної ради 
з розгляду скарг на факти дискриміна-
ції за ознакою статі. Створення такого 
органу було передбачено рекоменда-
ціями, підготовленими ПРМПЖ у 2009 
році. Головним завданням ради стало 
здійснення розгляду скарг громадян, 
неурядових організацій та державних 
органів на факти ґендерної дискримі-
нації. Рада рекомендувала державним 
установам або комерційним структу-
рам вносити належні зміни до доку-
ментів або положень для попереджен-
ня виникнення випадків такої дискри-
мінації у майбутньому. Раду, яка пере-
бувала під юрисдикцією Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спор-
ту, очолив заступник Міністра України 
у справах сім’ї, молоді та спорту, а до її 
складу увійшли незалежні експерти та 
фахівці міністерства.  

І наостанок, у 2010 році з ініціативи 
заступника Міністра України у спра-

Таким чином, станом на початок грудня 2010 року, національний механізм 
забезпечення ґендерної рівності складався з документів (зокрема, Закону про 
забезпечення ґендерної рівності, Національного план дій щодо утвердження 
ґендерної рівності в українському суспільстві), парламентських та виконавчих 
органів (Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, посадових осіб, 
відповідальних за ґендерні питання у кожному парламентському комітеті, міністерстві 
та в усіх обласних державних адміністраціях) та неурядових установ (ґендерних 
ресурсних та освітніх центрів в областях).    
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вах сім’ї, молоді та спорту було вве-
дено окремо посаду радника з пи-
тань ґендерної рівності при Прем’єр-
міністрові України(на громадський 
засадах), обійняти яку запропонува-
ли координатору ПРМПЖ.

Відродження та оновлення 
національного механізму 
забезпечення ґендерної 
рівності

Адміністративна реформа, розпо-
чата Президентом України 9 грудня 
2010 року, суттєвим чином змінила 
структуру органів виконавчої влади, 
відповідальних за ґендерні питання, 
результатом чого стала реорганіза-
ція Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді та спорту шляхом його 
приєднання до Міністерства освіти і 
науки та утворення таким чином Мі-
ністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України. 

Це формальне злиття стало першим 
кроком до реструктуризації повно-
важень, функціональних обов’язків 
та завдань у новоствореному мініс-
терстві. Втім, у новому міністерстві не 
було підрозділу або відділу, який би 
здійснював координування реалізації 
ґендерної політики на державному 
рівні. Крім цього, у наступні кілька мі-

сяців вдалося досягти дуже невеликого 
прогресу, оскільки нове керівництво 
міністерства не виявляло бажання ін-
ституціоналізувати ґендерну політику. 

У період з кінця 2010 року до початку 
2011 року ПРМПЖ, тісно співпрацю-
ючи з громадянським суспільством, 
просувала та обстоювала необхідність 
створення окремого органу, який би 
відповідав за вирішення ґендерних пи-
тань. Під час свого візиту до України, 
пані ХеленКларк провела серію зустрі-
чей на високому рівні, на яких наголо-
шувала на зобов’язаннях українського 
уряду щодо усунення дискримінації жі-
нок та підкреслювала важливу роль на-
ціонального механізму забезпечення 
ґендерної рівності у забезпеченні прав 
жінок в країні.

Під час Національного форуму «Украї-
на – суспільство рівних можливостей», 
який було проведено напередодні 
100-ї річниці Міжнародного жіночого 
дня, знову обговорювалося та наголо-
шувалося на необхідності призначення 
окремої інституції, яка має відповідати 
за національну ґендерну політику. Наці-
ональний форум, який став можливим 
завдяки підтримки ПРМПЖ, зібрав по-
над 200 активістів громадянського сус-
пільства, фахівців з ґендерних питань 
і державних службовців на рівні мініс-
терств та обласних державних адміні-
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страцій. Учасники форуму прийняли ре-
золюцію про створення постійно діючо-
го «Громадянського форуму з ґендерної 
рівності» з метою забезпечення більш 
активного залучення громадянського 
суспільства та фахівців до формування і 
реалізації національних ґендерних про-
грам. 

У результаті таких спільних зусиль щодо 
обстоювання цього питання, Указом 
Президента України № 389 від 6 квітня 
2011 року було розширено повнова-

ження Міністерства соціальної політики 
України за рахунок завдань, пов’язаних 
із забезпеченням рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків та запобіган-
ням та протидією домашньому насиль-
ству. Утім, станом на весну 2011 року це 
міністерство не мало у своїй структурі 
відповідного управління або відділу, 
який би координував запровадження 
ґендерної політики на національному 
рівні. Для посилення компетенції ново-
створеного органу та на прохання Мі-
ністерства соціальної політики України 

Головування України в Комітеті Міністрів Ради Європи (травень – листопад 
2011) також представило високу трибуну для лобіювання та обстоювання 
відновлення національного механізму забезпечення ґендерної рівності в 
Україні, оскільки Уряд України проголосив питання прав людини (зокрема, 
прав жінок) одним з трьох ключових пріоритетів під час головування України. 
У програмі головування України уряд запланував проведення Міжнародної 
конференції «Сучасні тенденції розвитку національних механізмів 
забезпечення рівності жінок та чоловіків в європейських країнах» та звернувся 
до ПРООН з проханням стати партнером у підготовці цього заходу. 

РЕЗУЛЬТАТ 1.1.
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Конференція була проведена у жовтні 2011 року та слугувала потужною 
платформою для обстоювання та лобіювання досягнення реальної ґендерної 
рівності в Україні. Ця подія пришвидшила процес остаточного визначення 
внутрішньої структури Міністерства соціальної політики України, до складу 
якого увійшов створений окремий підрозділ, відповідальний за ґендерну 
політику в Україні.   
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було організовано навчальний візит до 
Республіки Сербія, який відбувся у ве-
ресні 2011 року.

Лише за чотири дні після конферен-
ції, 1 листопада 2011 року, відбулося 
призначення директора новостворе-
ного Департаменту сімейної політики 
зі спеціальним підрозділом з ґендер-
ної політики та відновлення роботи зі 
зміцнення національного механізму 
забезпечення ґендерної рівності. На 
момент написання цього звіту Депар-
тамент активно працює над оновлен-
ням проекту Державної програми із 
забезпечення рівних прав та можли-
востей чоловіків і жінок (2012-2016) на 
основі попередньо розробленої про-
грами.

Загалом, протягом 2009-2011 років 
підтримка, яку надавала Програма 
рівних можливостей та прав жінок 
в Україні, призвела до самостійно 
відтворюваних результатів. Незва-
жаючи на шкоду, якої зазнав наці-
ональний механізм забезпечення 
ґендерної рівності у світлі адміністра-
тивної реформи, започаткованої у 
2010 році, відомства української ви-
конавчої влади та громадянське сус-
пільство наразі має чіткі моделі та 
специфікації щодо того, яким може 
бути національний механізм забез-
печення ґендерної рівності та як його 
взаємопов’язані компоненти можуть 
сприяти зміцненню ґендерної рівно-
сті в суспільстві. Ще більш важливим 
є те, що наразі гарантовано безпе-
рервність здобутків національного 
механізму забезпечення ґендерної 
рівності, зокрема за рахунок суттєво-
го підвищення кваліфікації та компе-
тентності державних службовців у га-
лузі забезпечення ґендерної рівності. 
Цей стрімке зростання рівня знань, 
кваліфікації та чутливості було досяг-
нуто завдяки успішності ініціатив з 
проведення тренінгів, автором яких 
була ПРМПЖ.

РЕЗУЛЬТАТ 1.1.
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Підвищення рівня 
компетенції державних 
службовців, які 
відповідають за 
впровадження ґендерної 
політики, шляхом 
системного підходу: 
каскадні тренінги    
(1.1.3, 1.1.4) 

У 2010 році ПРМПЖ розробила на-
вчальні модулі для проведення кас-
кадних тренінгів з поширення ґен-
дерних знань та ґендерної чутливості 
для державних службовців у співпра-
ці зі своїми основними партнерами: 

Головним управлінням державної 
служби (ГУДС), Національною ака-
демією державного управління при 
Президентові України (НАДУ) та Мі-
ністерством у справах сім’ї, молоді та 
спорту України.

З метою створити національну ко-
горту тренерів для проведення кас-
кадних тренінгів ПРМПЖ підготува-
ла 50 фахівців, залучивши хоча б по 
одному державному службовцю від 
кожного з обласних відділів ГУДС (що 
надалі гарантує спадковість, стабіль-
ність та самостійну відтворюваність 
досягнутих результатів). 

Після завершення спеціальної навчальної програми 50 її випускників 
працювали у тандемах у кожній з областей. Каскадні тренінги для державних 
службовців стартували в середині листопада 2010 року, і станом на 1 грудня 
2011 року загалом було проведено 891 тренінг для 17 921 державного 
службовця (5-7 категорій посад) у державних центрах підвищення кваліфікації 
ГУДС.

РЕЗУЛЬТАТ 1.1.



13
2008 - 2011 ФІНАЛЬНИЙ ЗВІТ
КОМПОНЕНТ 1

КАСКАДНІ ТРЕНІНГИКАСКАДНІ ТРЕНІНГИ
Розпочаті у листопаді 2010 року, каскадні тренінги були успішно завершені у 
2011 році, результатом чого стало проведення 891 тренінгу для  17 921 дер-
жавного службовця, 1142 тренінги для 23 325 освітян і 449 тренінгів для 9024 
дільничних інспекторів міліції. 

Методологія каскадних тренінгів передбачає три-етапну процедуру. Протя-
гом першого етапу проводяться тренінги для тренерів. Тренери одержують 
конкретне, практично орієнтоване навчання у відповідних галузях з метою 
упевнитися, що їх знання предмету, а також вміння навчати дорослих учас-
ників є відповідними для поширення високоякісних освітніх ініціатив. Під 
час другого етапу розгортаються тренінги для більш широкої аудиторії, яку 
складають представники цільових груп обласного та місцевого рівнів. Завер-
шальним компонентом каскадних тренінгів є третій етап, який передбачає 
створення такого середовища, що є сприятливим для забезпечення сталості 
й безперервності результатів і поширення засвоєних практик у відповідних 
установах та організаціях. Практичне застосування неодноразово доводило 
ефективність методології каскадних тренінгів у різних типах середовищ та 
для різної тематики навчання. 

З метою забезпечення сталості результатів ПРМПЖ організувала державну 
сертифікацію тренерів Програми (50 тренерів з ґендерної політики, 81 тре-
нер з ґендерної освіти та 44 тренери з попередження та протидії домашньо-
му насильству). Необхідно особливо відмітити формулу успіху, яку ПРМПЖ 
використала у запровадженні каскадних тренінгів. Замість створення нових 
інституцій, які мають тенденцію згортати свою діяльність після завершення 
проекту, ПРМПЖ встановила партнерські відносини з державними центрами 
підвищення кваліфікації. З самого початку, використання сприяння цих уста-
нов та навчання їх персоналу (серед інших тренерів) надало змогу державним 
центрам підвищення кваліфікації постійно залучати досвідчених і висококва-
ліфікованих спеціалістів до своїх навчальних програм. Така схема взаємодії 
є корисною для всіх партнерів даної домовленості, коли ПРМПЖ забезпечує 
інституційну сталість, а центри одержують високий рівень кваліфікації свого 
персоналу.

Також необхідно зазначити, що кожний програмний компонент ПРМПЖ мав 
власну динаміку та видимий ступінь реагування на тренінги. Численні фак-
ти й ситуації свідчили про те, що система державних органів влади та систе-
ма освіти докорінно відрізнялися у їх сприйнятті та реагуванні на тренінги. У 
той час як державні структури, якщо не чинять опір, то є доволі повільним у 
сприйнятті нових інструментів і механізмів утвердження ґендерної рівності,  
освітяни з готовністю сприймають і навіть займають активу позицію в обсто-
юванні перетворень, особливо на нижчих щаблях системи.

Це можна частково пояснити тиском «знизу», що створюють вчителі, які ста-
ють справжніми провідниками перетворень у ґендерній освіті. Оскільки ад-
міністративна реформа, що триває наразі, певним чином не дає змогу досяг-
ти такої самої динаміки в системі органів державної влади, рекомендується 
подумати над тим, як сприяти появі ініціативи «знизу», яка має іти від дер-
жавних службовців обласного рівня.  

РЕЗУЛЬТАТ 1.1.



14

2008 - 2011 ФІНАЛЬНИЙ ЗВІТ
КОМПОНЕНТ 1

Запровадження ґендерного 
виміру в державній службі 
України
(1.1.7)

З самого початку роботи проек-
ту ПРМПЖ були розроблені плани 
співпраці з Головним управлінням 
державної служби (ГУДС) стосовно 
включення ґендерних знань та ґен-
дерної чутливості до програм під-
вищення кваліфікації державних 
службовців, офіційної атестації дер-
жавних службовців та іспитів, які 
складають кандидати при вступі на 
державну службу. Включивши ґен-
дерну компетенцію та обізнаність у 
ці процедури, ПРМПЖ одержувала 
гарантії того, що вирішення ґендер-
них питань стало б частиною щоден-
ної роботи державних службовців, 
а ґендерні знання та принципи ґен-
дерної чутливості були  б належним 
чином представлені у діяльності всіх 
державних органів та органів само-
врядування. 

Хоча співробітництво з ГУДС було 
доволі тісним, проведений аналіз 
та обговорення з представниками 
цієї установи виявили суттєву необ-
хідність спочатку ввести поширення 
ґендерних знань та принципів ґен-
дерної чутливості у процес підготов-
ки державних службовців, перш ніж 
оцінювати їх компетентність у цій га-
лузі шляхом атестації та іспитів. Цей 
аспект був обговорений та погодже-
ний з ГУДС. Для вирішення цього ви-
клику, 2011 рік було ознаменовано 
встановленням нового партнерства 
з Національною академією держав-
ного управління при Президентові 
України (НАДУ). Програма звернула-
ся до НАДУ з пропозицією розроби-
ти навчальні плани для спецкурсів з 
ґендерної тематики з метою їх вклю-
чення у навчальні програми НАДУ.      

На прохання Національної ака-
демії державного управління при 
Президентові України Програма 
ПРМПЖ підтримала створення 
робочої групи, яка відповідала за 
розробку трьох навчальних курсів 
для державних службовців, зокре-
ма «Ґендерна політика в системі 
державної служби», «Ґендерна по-
літика в системі управління осві-
тою» та «Ґендерна політика в пар-
ламентській діяльності» з метою їх 
подальшого включення у навчаль-
ний план НАДУ. За звітній період 
було проведено 5 засідань робочої 
групи, на яких було представлено 
й обговорено проекти запропоно-
ваних навчальних курсів. Ці курси 
були остаточно узгоджені, успішно 
представлені у Регіональних інсти-
тутах державного управління, що 
входять до системи НАДУ, в Одесі, 
Львові, Дніпропетровську та Хар-
кові та будуть включені до навче-
них програм НАДУ на наступний 
академічний рік.  

РЕЗУЛЬТАТ 1.1.
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Поширення ґендерної 
рівності у сфері трудових 
відносин
(1.1.5)

Щільно координуючи свої плани та 
заходи з проектом «Рівність жінок 
і чоловіків у світі праці», що реалі-
зується за спільної фінансової під-
тримки ЄС та Міжнародного бюро 
праці (МБП), ПРМПЖ розробила ре-
комендації для включення принци-
пів ґендерної рівності в законодавчу 
базу, яка регулює трудові відносини. 
Для того щоб з’ясувати, яким наразі 
є ґендерний вимір на українському 
ринку праці, ПРМПЖ замовила про-
ведення спеціального досліджен-
ня. В опублікованому дослідженні 

«Жінки та чоловіки на ринку праці 
України: Порівняльне дослідження 
ЄС та України» (2011) не тільки пред-
ставлено аналіз сучасних тенденцій 
в Україні порівняно із ситуацією в 
Угорщині, Словаччині та Литві, але й 
надаються деякі конкретні рекомен-
дації для включення принципів ґен-
дерної рівності до законів, які регу-
люють трудові відносини. Результати 
цього дослідження та саме видання 
були широко розповсюджені на на-
ціональному та обласному рівнях, 
включаючи надання цих рекомен-
дацій Міністерству юстиції України 
та Міністерству соціальної політики 
України.       

РЕЗУЛЬТАТ 1.1.
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ЗАХІД 1.2. ЗАХІД 1.2. 
Допомога у здійсненні 
моніторингу Державної 
та обласних програм 
забезпечення ґендерної 
рівності на період до 2010 року
(1.2.1, 1.2.2)

Підготовка рекомендацій щодо по-
кращення моніторингу реалізації 
ґендерної політики в рамках на-
ціональних та обласних програм з 
утвердження ґендерної рівності була 
взаємопов’язана з розробкою ціліс-
ної системи національного механіз-
му забезпечення ґендерної рівності 
для того, щоб уникнути часткової по-
вторюваності дій та виробити всео-
хоплюючі рекомендації. Моніторинг 
реалізації ґендерної політики та ви-
конання програм забезпечення ґен-
дерної рівності є однією з основних 
функцій національного механізму 
забезпечення ґендерної рівності, 
отже розробка рекомендацій щодо 
моніторингу стала завданням для 
обох експертних груп (про які йшло-
ся у Заході 1.1). 

Чинний механізм моніторингу реа-
лізації Закону України «Про забез-
печення рівних прав та можливос-
тей жінок і чоловіків» та Державної 
програми з утвердження ґендерної 
рівності в українському суспільстві 
на 2006-2010 роки включає підготов-
ку Щорічного державного звіту про 
стан забезпечення ґендерної рівно-
сті в Україні, а також проведення ре-
гулярних парламентських слухань та 
слухань у відповідних комітетах з пи-
тань ґендерної рівності. 

Хоча у період з 2009 по 2011 рік про-
водився регулярний моніторинг 
Державної програми з утвердження 
ґендерної рівності в українському 
суспільстві на 2006-2010, моніторинг 
реалізації обласних програм не здій-
снювався. Після надання Програ-
мою рекомендацій у 2010 році Мі-
ністерство з питань сім’ї, молоді та 
спорту України ініціювало серію об-
ласних семінарів з моніторингу, до 
яких були залучені фахівці ПРМПЖ 
та українські експерти. Під час цих 
семінарів було проведено оцінку 
реалізації обласних програм забез-
печення ґендерної рівності, виявле-

РЕЗУЛЬТАТ 1.2.РЕЗУЛЬТАТ 1.2.
Розроблено систему моніторингу  
виконання Державної програми 
забезпечення ґендерної рівності на період 
до 2010 року відповідно до запропонованих 
рекомендацій

РЕЗУЛЬТАТ 1.2.
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но недоліки та сформовано компе-
тенції з проведення моніторингу для 
272 представників обласних органів 
державної влади та неурядових ор-
ганізацій. Загалом, у 2010 році такі 
семінари з моніторингу були про-
ведені у шести областях України. 
Висновки, рекомендації та винесені 
уроки використовувалися у створен-
ні проекту нової Державної програ-
ми з утвердження ґендерної рівності 
на 2011-2015 роки.    

Допомога посадовцям 
обласних органів державної 
влади та членам обласних 
рад у запровадженні 
ґендерного бюжетування
(1.2.3, 1.2.4)

Ґендерне бюджетування передбачає 
оцінку бюджетів з точки зорузабез-
печення ґендерної рівності, вклю-
чення ґендерного виміру до всіх 
рівнів бюджетного процесу та ре-
структуризацію доходів і видатків з 
метою сприяння ґендерній рівності. 
Це є новітньою технологією, що до-
помагає аналізувати наслідки розпо-

ділу бюджетних коштів для чоловіків 
і жінок та більш якісно розпоряджа-
тися бюджетними коштами за раху-
нок цільового підходу до конкрет-
них соціальних груп. Застосування 
ґендерного бюджетування свідчить 
про політичну стабільність ґендер-
них ініціатив, і запровадження цього 
підходу можна заохочувати на всіх 
рівнях врядування: від парламенту 
та національних міністерств до сіль-
ських рад. 

Питання ґендерного бюджетування 
було втілено Програмою у 2011 році 
шляхом проведення шести обласних 
кластерних семінарів з ґендерного 
бюджетування для посадових осіб 
обласних органів державної влади 
та членів обласних і місцевих рад. 
Ці семінари забезпечили здатність 
обласних органів влади запрова-
джувати ініціативи з ґендерного бю-
джетування, оцінювати ґендерний 
вплив чинних і майбутніх програм 
соціально-економічного розвитку 
областей, а також включати ґендер-
ні аспекти у всі відповідні документи 
і програми.

РЕЗУЛЬТАТ 1.2.
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ЗАХІД 1.3. ЗАХІД 1.3. 
Формування компетенції 
державних органів щодо 
використання ґендерної 
статистики

Хоча з 2003 року Державний комітет 
статистики України раз на два роки 
публікує статистичний вісник «Жін-
ки та чоловіки в Україні», ґендерна 
статистика не набула широкого за-
стосування з боку посадовців, відпо-
відальних за вироблення політики в 
Україні як на національному, так і на 
обласному рівнях. 

З огляду на це, ПРМПЖ вирішила 
піти шляхом створення рекоменда-
цій щодо покращення стану надання 
державної статистики щодо ґендер-
них аспектів, запропонувавши ме-
тодологію державних статистичних 
спостережень та висвітливши вза-
ємодію між виробником та корис-
тувачами ґендерної статистики та 
використання ґендерної статистики 

у прийнятті рішень. Було виявлено, 
що Державний комітет статистики 
України не має належних ресурсів 
та спроможності розділяти великий 
обсяг даних за ґендерним аспектом. 
Внаслідок цього, система ґендерної 
статистики у 2009 році була далекою 
від такої, що могла адекватно відо-
бражати реальну ситуацію щодо жі-
нок і чоловіків в Україні, та потребу-
вала нагальної модернізації. 

На прохання заступника голови Дер-
жавного комітету статистики України 
(від 14 квітня 2009 року) та за числен-
ними зверненнями з боку органів 
виконавчої влади стосовно поліп-
шення ситуації щодо ґендерної ста-
тистики, ПРМПЖ здійснила попере-
дній аналіз чинного представлення 
даних, розподілених за принципом 
статі, у статистичній звітності та ви-
значила прогалини у прийнятому в 
Україні стандартному представленні 
статистичних даних. Також були вра-
ховані попередньо надані рекомен-
дації стосовно того, як покращити 

РЕЗУЛЬТАТ 1.3.РЕЗУЛЬТАТ 1.3.
Сформована компетенція державних 
органів щодо використання ґендерної 
статистики
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ґендерну статистику у формах дер-
жавної звітності1. 

За підтримки ПРМПЖ у 2009 році 
Державним комітетом статистики 
України було створено та проана-
лізовано національну базу даних з 
ґендерної статистики та перелік по-
казників з розподілом за статтю. На-
ціональну систему було порівняно з 
міжнародними статистичними стан-
дартами (зокрема зі стандартами 
ЄЕК ООН та EUROSTAT). На сьогодні 
в Україні здійснюють збір даних по 
48 з 73 показників ЄЕК ООН, а най-
більш помітною є відсутність статис-
тики щодо використання часу, тобто 
як жінки і чоловіки проводять свій 

1  Форми, які подають до Державного комітету 
статистики України інші державні установи для 
статистичного аналізу у всіх сферах, по яких 
проводиться статистичний аналіз. 

час протягом дня: скільки часу при-
діляється роботі, особистому розви-
тку, дозвіллю, роботі по господар-
ству тощо.

Крім розподілу даних за статтю та 
введення нових показників, було 
надзвичайно важливим сформувати 
компетенцію державних службовців 
«читати» та інтерпретувати ґендер-
ну статистику. Для заповнення цих 
численних прогалин, ПРМПЖ було 
організовано семінари з викорис-
тання ґендерної статистики у шести 
областях України для користувачів 
статистичної інформації: представ-
ників обласних органів влад, неуря-
дових організацій, професійних спі-
лок, закладів освіти і науки та жур-
налістів. У 2011 році було проведено 
шість додаткових семінарів в інших 

РЕЗУЛЬТАТ 1.3.
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областях, і таким чином загалом 
було реалізовано 12 інформаційно-
роз’яснювальних заходів. Під час 
семінарів понад 120 учасників ана-
лізували «ґендерні портрети» своїх 
областей та навчалися тому, як ви-
користовувати ґендерну статистику 
у якості джерела інформації для ви-
явлення ґендерних проблем жінок і 
чоловіків в Україні. Практичні впра-
ви під час семінарів були спрямовані 
на посилення компетенції учасників 
щодо підготовки національних, об-
ласних і галузевих програм, планів 
дій та заходів з використанням ста-
тистики з розподілом за статтю. Ця 
великомасштабна й комплексна іні-
ціатива, якою було охоплено понад 
400 учасників, призвела до збіль-
шення попиту на ґендерну статисти-
ку для планування політики та кон-
структивного прийняття рішень.

У доповнення до статистичного ві-
сника «Жінки та чоловіки в Україні» 
у 2011 році Програмою була під-
готовлена інтерактивна ґендерна 
мапа України. Ця мапа надає інфор-
мацію, пов’язану з ґендерною те-
матикою, по категоріяхEurostat для 
кожного року, починаючи з 2000 
року, а пошук в цій системі можна 
здійснювати як за категоріями, так і 
за областями, що надає можливість 
ідентифікувати прогалини та відмін-
ності по географічним регіонам та 
галузям. Цей привабливий та яскра-
вий інструмент має стати надзвичай-
но вагомим внеском у розширення 
обізнаності щодо ґендерних питань 
у країні та збільшення потенційних 
можливостей використання ґендер-
ної статистики.

Досягнення ПРМПЖ становлять міцний фундамент для підтримки інституційних 
реформ у державній системі, які сприяють вдосконаленню найбільш 
важливих механізмів державної ґендерної політики. Новий Кабінет Міністрів 
України, сформований після президентських виборів, зокрема керівництво 
Міністерства соціальної політики України, продемонстрував політичну волю 
щодо ґендерних перетворень та знову підтвердив свою прихильність та 
рішучість щодо інституціоналізації рекомендацій ПРМПЖ.

РЕЗУЛЬТАТ 1.3.
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РЕЗУЛЬТАТ 2.1.

ЗАХІД 2.1. ЗАХІД 2.1. 
Підтримка розробки 
педагогічної методології 
з ґендерних стандартів 
для вчителів середніх та 
вищих навчальних закладів 
України

Включення ґендерно-
орієнтованих стандартів у 
систему середньої та вищої 
освіти в Україні
(2.1.1 – 2.1.6)

Проблема ґендерної освіти та обізна-
ності насправді є надзвичайно акту-
альною в Україні. Замість того щоб 
створювати середовище, вільне від 
ґендерних стереотипів та упередже-
ності, українська система освіти має 
тенденцію до відтворення та погли-
блення цих стереотипів, укорінюючи 
їх у свідомість кожного покоління, що 
проходить крізь систему від дошкіль-
ного виховання, початкової школи, 
середньої школи і закінчуючи заклада-
ми вищої освіти. На початку реалізації 
програмних заходів було створено 
шість експертних груп для роботи за 
відповідними напрямками1, а саме:

групи, які працювали над • 
ґендерної-орієнтованими освіт-
німи стандартами
  для дошкільної та початкової 

освіти;
 для середньої освіти;
 для вищої освіти;

1  У доповнення до створених у 2009 році шес-
ти робочих груп у 2010 році було створено 
ще одну групу, якій було доручено розробити 
методичні рекомендації для проведення ґен-
дерної експертизи шкільних підручників. Ця 
робоча група, до складу якої увійшли зовнішні 
експерти, посадовці Міністерства освіти і на-
уки України, фахівці ПРМПЖ та представники 
неурядових організацій,  здійснила експертизу 
понад 20 шкільних підручників для 6-го класу. 
Результати експертизи увійшли до другого тому 
видання «Ґендерні стандарти сучасної освіти», 
яке вийшло у 2011 році.  

  для професійно-технічної (спе-
ціальної) освіти;

група, яка здійснювала ґендерну • 
експертизу шкільних програм;
група, яка створювала посібник • 
для вчителів з питань подолання 
ґендерних стереотипів у процесі 
роботи з школярами.  

П’ятдесят українських фахівців, по-
садових осіб з Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства Украї-
ни у справах сім’ї, молоді та спорту 
та експертів ПРМПЖ працювали у 
складі цих шести робочих груп з бе-
резня 2009 року по січень 2010 року. 
Для подальшої активізації спільної 
роботи було проведено серію робо-
чих зустрічей та консультацій. 

У результаті цього фахового парт-
нерства протягом першого року, 
початок 2010 року був відзначений 
презентацією цілої добірки реко-
мендацій щодо поширення ґендер-
них знань та принципів ґендерної 
чутливості в системі освіти. Ця добір-
ка включала:

Рекомендації щодо ґендерно-1) 
орієнтованих освітніх стандартів 
на основі кращих практик ЄС та 
вимог Болонського процесу;  
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Рекомендації щодо проведення 2) 
ґендерної експертизи шкільних 
програм;

Рекомендації для вчителів щодо 3) 
подолання ґендерних стереоти-
пів у навчальному процесі.  

На основі такого багатобічного ана-
лізу було виявлено необхідність по-
силення ґендерної збалансованості 
представленого у навчальних посіб-
никах матеріалу та освітніх методи-
ках і методологіях, у сфері управлін-
ня навчальними закладами та серед 
освітян усіх рівнів. У рекомендаціях 
були прописані зміни, які необхід-
но запровадити щодо вироблення 
освітньої політики, її реалізації та 
процедур моніторингу, включаючи 
глибокий аналіз освітньої статисти-
ки. Крім цього, у рекомендаціях на-
голошувалося на потребі посилення 
ролі інститутів підвищення кваліфі-
кації вчителів та неурядових органі-
зацій у формуванні нової освітньої 
політики та нових практик.  

У розроблених рекомендаціях осо-
блива увага надавалася необхід-
ності просування ґендерних до-
сліджень та їх інституціоналізації. 
Рекомендації також містили запро-
поновані конкретні кроки щодо за-

безпечення належної репрезентації 
ґендерних ролей в системі освіти з 
огляду на потребу подолання ґен-
дерної упередженості та створен-
ня недискримінаційної культури в 
Україні. 

Остаточно узгоджений варіант реко-
мендацій був представлений на ве-
ликомасштабному круглому столі (за 
участю більш ніж 80 учасників) у січ-
ні 2010 року. З моменту їх публікації 
навесні 2011 року збірка рекомен-
дацій «Ґендерні стандарти сучасної 
освіти» (у трьох томах) та посібник 
для вчителів «Як навчати школярів 
долати ґендерні стереотипи» були 
широко розповсюджені в усіх об-
ластях України серед вчителів, мето-
дистів, фахівців державних центрів 
підвищення кваліфікації вчителів та 
навчальних установ всіх рівнів, а та-
кож серед посадовців Міністерства 
освіти і науки Українияк централь-
ного, так і обласного рівнів. Одним 
з безпосередніх результатів цієї ді-
яльності є врахування представле-
них рекомендацій у чинному проце-
сі перегляду стандартів для шкільної 
програми з історії, що свідчить про 
сприйняття підходів, вироблених 
ПРМПЖ, хоча – на даному етапі – і у 
невеликих масштабах. 
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На прохання Міністерства освіти і на-
уки Україниу 2009 році та виходячи 
з того, що ознайомчі візити є потуж-
ним інструментом посилення компе-
тенції, оскільки надають учасникам 
можливість безпосередньо вивчати 
досвід і кращі практики, було органі-
зовано візит до Литви. Участь пред-
ставників робочої групи Міністерства 
освіти і науки Україниз запроваджен-
ня ґендерних підходів, а також ке-
рівників обласних управлінь освіти, 
представників середньої школи та 
вищої освіти надала свіжого імпульсу 
спільним зусиллям із запровадження 
ґендерних підходів на горизонталь-
ному та вертикальному рівнях освіти. 
Місце проведення ознайомчого ві-
зиту було вибрано таким чином, щоб 
зібрати найкращі методи і практики 
освітньої системи ЄС, а також надати 
розуміння їх практичного застосуван-
ня. Цей візит також сприяв встанов-
ленню довготривалих зв’язків між 
українськими та відповідними литов-

ськими установами, які мають відно-
шення до ґендерних питань. 

У період з жовтня по грудень 2010 
року Міністерство освіти і науки 
Україниза підтримки ПРМПЖ про-
водило Всеукраїнський конкурс на 
кращий урок з ґендерної тематики, 
який викликав хвилю зацікавленос-
ті серед українських вчителів. Серед 
425 заявок було відібрано 20 кра-
щих уроків. Фіналісти проводили 
відкриті уроки 15-16 грудня в Києві, 
після чого Міністерство освіти і на-
уки Українивизначило і нагородило 
трьох переможців. 

З метою відзначення 20 фіналістів, 
але передусім для подальшого спри-
яння зростанню їх компетентності, 
був організований ще один візит 
до Литви з метою вивчення кращих 
практик з інтегрування ґендерних 
підходів в освітній процес. Нарешті, 
у 2011 році три переможці цього все-

РЕЗУЛЬТАТ 2.1.
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українського конкурсу проводили 
майстер-класи з метою демонстрації 
успішних прийомів щодо запрова-
дження ґендерних підходів в освіті. 
Майстер-класи проводилися в Тер-
нопільській, Волинській, Донецькій, 
Київській областях та в Криму. 

Всеукраїнський конкурс виявився 
надзвичайно актуальною та успіш-
ною ініціативою. Важливо, що кон-
курс викликав зацікавленість на 
самому нижчому щаблі системи 
освіти, яка трансформувалася у 
зобов’язання, які взяли на себе кіль-
ка шкіл, щодо запровадження ре-
гулярних уроків ґендерної рівності. 
Тож, з огляду на успішність першої 
ініціативи, у липні 2011 року старту-
вав другий конкурс, який цього разу 
був присвячений висвітленню про-
блем домашнього насильства.  

Центральною ідеєю в обґрунтуванні 
вибору тематики для ІІ Всеукраїнсько-
го конкурсу була теза про важливу 
роль учителя в обстоюванні протидії 
домашньому насильству. Вчителі по-
винні вміти проводити ефективне на-
вчання з тематики запобігання та про-
тидії насильству та/або інтегрувати уро-
ки з запобігання та протидії насильству 
в чинні навчальні плани з предметів, 
не роблячи це за рахунок зменшення 
основного академічного змісту. 

З представлених 100 уроків з 19 об-
ластей України журі (у складі експер-
тів з ґендерних питань та представ-
ників міжнародних організацій) віді-
брали 16 фіналістів, які взяли участь 
в навчальному візиті до Польщі у лис-
топаді 2011 року та ознайомились з 
кращими практиками запобігання 
домашньому насильству. 

Програма візиту була розроблена 
з огляду на висвітлення прикладів 

практик, прийнятих у даній країні, 
та з урахуванням потреб і очікувань 
цільової аудиторії – вчителів україн-
ських шкіл. Другий етап конкурсу – 
відкриті уроки – проводився на базі 
середньої школи у Чернігові 23-24 
листопада 2011 року, під час якого 
фіналісти представляли свої уроки 
учням 5-11 класів. Міністерство осві-
ти і науки, молоді та спорту Украї-
ни неодноразово наголошувало на 
тому, що і надалі продовжуватиме 
цей конкурс.

Нарешті, з метою надання вчителям 
середніх навчальних закладів додат-
кові інструменти щодо ефективного 
включення поширення ґендерної 
обізнаності у навчальний процес, 
ПРМПЖ замовила створення трьох 
30-хвилинних навчальних фільмів, 
а саме «Ґендерна рівність у нашому 
житті», «Ґендерна рівність і робота/
бізнес» і «Стереотипи і ЗМІ». Ці на-
вчальні фільми є ефективними ін-
струментами, які сприяють форму-
ванню розуміння учнями 10-х і 11-х 
класів ґендерного виміру в багатьох 
аспектах суспільних стосунків. Ці 
фільми широко розповсюджувати-
муться, а також будуть завантажені 
на веб-сайт ґендерного освітнього-
порталу (www.osportal.org.ua), який 
було створено ПРМПЖ та опис якого 
надається нижче у цьому звіті. 

РЕЗУЛЬТАТ 2.1.
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ЗАХІД 2.2 ЗАХІД 2.2 
Формування компетенції 
вчителів щодо подолання 
ґендерної упередженості 
в освіті та інтегрування 
ґендерних знань та 
ґендерної чутливості в 
систему освіти в Україні  

Посилення компетенції 
вчителів за допомогою 
ініціативи каскадних 
тренінгів 
(2.2.2, 2.2.3)

Різні прояви ґендерної нерівності у 
суспільстві можуть розростатися та 
примножуватися, якщо освіта, на-
вчання і культура продовжуватимуть 
відтворювати і передавати ґендерні 
стереотипи. Жінки і чоловіки часті-
ше за все йдуть шляхом традиційної 
освіти та професійної підготовки, 
яка часто відводить для жінок ті про-
фесії, які менше цінуються та є менш 
оплачуваними. З огляду на це, освіта 
має зосереджуватися на подоланні 
ґендерних стереотипів з самого ди-

тинства, проводячи навчання з ґен-
дерної обізнаності як для вчителів, 
так і для учнів або студентів, а також 
заохочуючи молодь обирати нетра-
диційні або більш різноманітні шля-
хи здобуття освіти. Однак, це може 
бути можливим тільки за умови до-
статньої кількості відданих та добре 
підготовлених вчителів, здатних зао-
хочувати своїх учнів – шляхом надан-
ня порад або наставництва – пробу-
вати нові ролі та вибирати подальшу 
кар’єру з огляду на власні уподобан-
ня (замість того, щоб наслідувати тра-
диційні норми). ПРМПЖ поставила 
завдання допомогти у цьому вчите-
лям шляхом проведення каскадних 
тренінгів на тему ґендерних знань та 
ґендерної чутливості в освіті.  

Упродовж першої половини 2009 
року проводилися обговорення на-
лежної методики і прийомів з відпо-
відними державними партнерами: 
Міністерством освіти і науки Украї-
ни, Національною академією педа-
гогічних наук України та Міністер-
ством України у справах сім’ї, молоді 
та спорту.

РЕЗУЛЬТАТ 2.2.РЕЗУЛЬТАТ 2.2.
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Метою етапу тренінгів для тренерів 
було підготовити 60 тренерів з пи-
тань ґендерної чутливості та методів 
запровадження ґендерних підхо-
дів для забезпечення застосування 
принципів ґендерної чутливості вчи-
телями в навчальних закладах по 
всій Україні, які представляли всі об-
ласті України.

Програма поширила інформацію 
про проведення тренінгів для трене-
рів для вчителів, які залучені у про-
цес підвищення кваліфікації вчителів 
у центрах підвищення кваліфікації у 
всіх областях України, за допомогою 

різних каналів масової інформації, 
зокрема газет, Інтернету та регіо-
нальних мереж ПРМПЖ. Когорта 
учасників була остаточно визначена 
наприкінці липня 2009 року на осно-
ві низки критеріїв, які включали рі-
вень мотивації, освіти, попередній 
досвід тощо. ПРМПЖ вдалося досяг-
ти ґендерного балансу учасників, на-
скільки це було можливим1, ретель-
но відібравши найбільш кваліфіко-
ваних та зацікавлених кандидатів з 
усієї кількості тих, хто подав заявку.

1   The area of education is considered to be one of 
the industries with the most prevalence of women 
in Ukraine.

Тренінги для тренерів сформували необхідну обізнаність, знання і навички 
учасників з питань ґендерної чутливості та запровадження ґендерних підходів 
в систему освіти, та одночасно сформували їх компетенцію для того, щоб 
виступати тренерами в ході каскадних тренінгів в усіх областях України. 
Складовою етапу підготовки тренерів також була підготовка посібника 
для майбутніх тренерів з метою сприяти проведенню навчання вчителів та 
надавати теоретичне підґрунтя разом із збіркою кейсів та кращих практик 
із запровадження ґендерних підходів в освіті. Посібник став стартовим 
майданчиком, який вчителі та тренери могли використовувати, щоб розпочати 
розробку більш широкого кола практичних кроків для поширення принципів 
ґендерної рівності в українських школах.
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56 учасників, які пройшли навчання, 
одержали від ПРМПЖ сертифікати 
професійних тренерів У 2010 році, 
а ще 25 учасників – у 2011 році.  Кас-
кадні тренінги в рамках освітнього 
компоненту стартували в середині 
листопада 2010 року, в результаті 
чого станом на 1 грудня 2011 року 
загалом було проведено 1089 тре-
нінгів для 23 359 вчителів та праців-
ників освіти. Хоча на початку реалі-
зації заходів Програми планувалося 
провести 648 тренінгів, з різних об-
ластей України надійшло 24 запити 
від центрів підвищення кваліфікації 
вчителів з проханням організувати 
додаткові тренінгові сесії. Отже, до-
датково було проведено 441 тренінг 
у всіх областях України, крім Київ-
ської, Одеської та Кримської автоно-
мії. Наразі є достатньо переконливі 
свідчення того, що навіть після за-
вершення ПРМПЖ мережа тренерів 
(особливо спеціалісти центрів підви-
щення кваліфікації вчителів) постій-
но стимулюватимуть проведення 
подібних навчальних заходів у май-
бутньому.                  

Співпраця з університетами: 
сприяння включенню 
ґендерних досліджень 
до системи вищої освіти в 
Україні
(2.2.4, 2.2.5, 2.3.1)

У 2010 році експерти ПРМПЖ розро-
били дві програми для студентів пе-
дагогічних інститутів та університетів, 
одна з яких була програмою дистан-
ційного курсу: стандартний курс «Ґен-
дерна освіта: теорія і практика» (для 
студентів 2-4-го курсів університетів) 
та дистанційний курс «Теоретичні та 
методологічні засади ґендерної осві-
ти» (для студентів 2-го курсу універси-
тетів). Ці курси, побудовані на цікавих 
та захоплюючих прийомах, форму-
ють розуміння студентами ґендерних 
питань та надають їм корисну інфор-
мацію стосовно основних інструмен-
тів методології ґендерної освіти, яку 
вони можуть безпосередньо засто-
совувати у практичній діяльності. У 
2011 році два курси були апробовані 
у щонайменше п’яти університетах 
та відповідно одержали схвалення 
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Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України. Це означає, що по-
вномасштабне запровадження цих 
курсів можна розпочинати у наступ-
ному навчальному році. 
Для подальшого сприяння інституці-
оналізації ґендерної освіти в Україні, 
ПРМПЖ оголосила конкурс заявок 
для створення ґендерних освітніх цен-
трів та кафедр ґендерних досліджень 
в університетах III-IV рівнів акредита-
ції. У результаті цього у трьох універ-
ситетах були створені ґендерні освітні 
центри: у Київському національному 
економічному університеті ім. Вади-
ма Гетьмана, Прикарпатському на-
ціональному університеті ім. Василя 
Стефаника та Маріупольському дер-

жавному університеті. Крім цього, 
перші п’ять кафедр ґендерних дослі-
джень були відкриті у Національному 
університеті «Острозька академія», 
Національному педагогічному уні-
верситеті ім. Михайла Драгоманова, 
Тернопільському національному пе-
дагогічному університеті ім. Володи-
мира Гнатюка, Сумському державно-
му педагогічному університеті ім. Ан-
тона Макаренка та Університеті ме-
неджменту освіти при Національній 
академії педагогічних наук України. 
Кафедри і центри почали функціону-
вати у вересні 2010 року, і всі досягли 
фінансової самостійності принаймні 
на 2011-2012 навчальний рік, оскіль-
ки їх навчальні плани були затвер-
джені відповідними університетами.        
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Вісім раундів консультацій з експертами стосовно запровадження ґендерних 
підходів і ґендерної проблематики на всіх рівнях освіти в Україні було 
проведено з метою утвердження, розширення та зміцнення мережі експертів 
з ґендерної освіти, яка тільки  починала розвиватися в Україні (12 березня, 
20 березня, 7-9 травня, 29-31 травня, 4 вересня, 8-9 жовтня, 20 жовтня та 
22 грудня 2009 року). 
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Для того, щоб надати групам українських вчених, які тільки почали 
об’єднуватися, можливість обмінюватися досвідом та користуватися 
надбаннями й кваліфікацією своїх європейських колег, викладачі університетів, 
які є членами новостворених кафедр ґендерних досліджень та ґендерних 
освітніх центрів, взяли участь у навчальному візиті до Литви, організованому 
Програмою.
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У лютому 2010 року в Києві був проведений Всеукраїнський ґендерний освітній 
форум «Через освіту до рівності». Понад 300 викладачів, студентів, науковців, 
дослідників, представників центральних та обласних органів державної 
влади та фахівців з ґендерних питань стали учасниками цього форуму. Під 
час форуму майже 60 молодих дослідників та вчених представили свої 
дослідження ґендерної проблематики. Учасники підтвердили наявність в країні 
потужного наукового потенціалу та здатність молодих вчених працювати 
в галузі дослідження ґендерної проблематики, хоча і було відмічено, що 
ґендерна освіта в Україні все ще знаходиться на етапі формування, і багато 
чого необхідно здійснити у цьому напрямку. 
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ґендерної проблематики для студен-
тів та науковців, що свідчить про те, 
що цей партнер з боку держави бере 
на себе все більшу відповідальність 
за цей аспект. 

Програма конференції також слугу-
вала майданчиком для демонстрації 
уроків переможців Всеукраїнського 
конкурсу на кращий урок ґендерної 
рівності (описаного вище), а також 
апробації двох навчальних курсів з 
ґендерної проблематики для педа-
гогічних університетів, розроблених 
за підтримки ПРМПЖ.

Інший великомасштабний освітній 
форум було проведено ПРМПЖ во-
сени 2011 року у місті Судак в Криму. 
Дводенна конференція «Інновації 
ґендерної освіти» відрізнялася від 
традиційних наукових заходів: учас-
ники працювали в режимі відкритої 
дискусії, коли можна миттєво одер-
жувати зворотній зв’язок від колег, 
а обмін досвідом відбувається в ре-
жимі реального часу. Учасники пре-
зентували не менше 60 доповідей, 
провели 12 майстер-класів та пред-
ставили понад 20 інтерактивних при-
йомів для сприяння встановленню 
контакту між тренером і аудиторією 
та створення активного поглиблен-
ня учасників навчання у предмет.    

У якості доказу щодо постійно зрос-
таючого інтересу до питань ґендер-
них досліджень з боку Міністерства 
освіти і науки України можна навес-
ти прохання міністерства стати парт-
нером в організації найбільшої сту-
дентської конференції з ґендерної 
тематики, яка коли-небудь проводи-
лася в Україні. Конференція прохо-
дила у Тернополі на базі Тернопіль-
ського національного педагогічного 
університету ім. Володимира Гнатю-
ка навесні 2011 року за підсумками 
VІ Всеукраїнського конкурсу студен-
тів та молодих вчених з напрямку 
«Ґендерні дослідження», який мініс-
терство розпочало у 2010 році. 

75 наукових робіт від 84 учасників 
були подані до конференції, яка зі-
брала понад 300 учасників зі всієї 
України. У рамках конференції від-
булися лекції та презентації україн-
ських та зарубіжних вчених, які до-
сліджують ґендерну проблематику, 
зокрема фахівців з Вітебської дер-
жавної академії (Білорусь), Інсти-
туту психології Університету Марії 
Склодовської-Кюрі (Польща), Універ-
ситету штату Коннектикут (США) та 
Литви. Існують вагомі підстави вва-
жати, що Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту України продовжить 
практику організації конференцій з 
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ЗАХІД 2.3 ЗАХІД 2.3 
Проведення заходів з 
формування ґендерної 
чутливості та ґендерної 
обізнаності  

Прагнення сформувати 
ґендерну кільтуру 
(2.3.2)

Одним із способів забезпечення ін-
ституціональної самостійності захо-
дів у рамках компонентів через аку-
мулювання критичної маси знань і 
компетенції була підтримка мережі 

вчених і дослідників, які працюва-
ли над ґендерними теоріями та ме-
тодологіями. Як зазначалося вище, 
крок назустріч досягненню цієї мети 
було здійснено шляхом допомоги в 
організації п’яти кафедр ґендерних 
досліджень та трьох ґендерних освіт-
ніх центрів у різних університетах по 
всій Україні. 

Крім цього, ПРМПЖ ініціювала ство-
рення ґендерного освітнього сайту та 
експертної бази даних, а також постій-
ного збору та узагальнення пов’язаних 
з ґендерною тематикою напрацю-
вань. Інтернет-сайт «Ґендерний освіт-
ній портал» (www.osportal.org.ua) 
функціонує з кінця 2009 року та його 
зміст включає уроки та кращі практи-
ки з ґендерної освіти, навчальні про-
грами, базу даних тренерів, а також 
відповідні до тематики аудіовізуальні 
матеріали. 

Поширення ґендерних знань є та-
кож одним з важливих кроків вклю-
чення ґендерної проблематики та 
запровадження ґендерних підходів 
в навчальному процесі. Первин-
на ініціатива ПРМПЖ передбачала 
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створення навчального фільму з ґен-
дерної тематики (2.3.1.4). Утім, від-
повідно до резолюції Ради проекту 
від 16 лютого 2011 року було при-
йнято рішення запровадити більш 
захоплюючий та оригінальний спо-
сіб поширення ґендерних знань для 
великомасштабної аудиторії, осо-
бливо для молоді. Виходячи з того, 
що художнє висвітлення ґендерних 
питань знайде особливо глибокий 
відгук у молодого покоління, 25 лю-
того 2011 року Програма оголосила 
Конкурс короткометражних фільмів 
на ґендерну тематику «Ген Рівності», 
націлений на учасників віком від 18 
до 35 років. Метою цього конкур-
су було привернути увагу молоді до 
ґендерних питань та змусити їх кри-
тично аналізувати проблеми ґендер-
ної дискримінації, ґендерного на-

сильства та ґендерних стереотипів в 
Україні. Учасникам було запропоно-
вано представити власні ідеї у формі 
короткого фільму в двох номінаціях: 
«5 хвилин для ґендерної рівності» та 
«5 хвилин, щоб подолати домашнє 
насильство». Конкурс проводився у 
період з 1 червня до 20 жовтня.

Крім офіційного оголошення про по-
чаток конкурсу із запрошенням ЗМІ у 
SkyArtCafe (PinchukArtCentre) у черв-
ні, було проведено серію інтерактив-
них презентацій для молоді в про-
відних університетах України (Київ-
ському національному університеті 
«Київський політехнічний інститут», 
Києво-Могилянській академії, Київ-
ському національному університе-
ті ім. Шевченка тощо). Інформацію 
також було розповсюджено через 
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кафедри ґендерних досліджень і ґен-
дерні освітні центри, а також через 
Інтернет з використанням соціальних 
мереж задля інформування якомога 
більшої кількості молодих людей.   

Складовою цієї амбіційної та велико-
масштабної ініціативи став літній та-
бір, організований Програмою у 2011 
році. Майже 100 молодих людей з 
усіх куточків України у віці від 18 до 35 
років взяли участь у літньому таборі 
GenderCamp. Під час перебування у та-
борі GenderCamp учасники не тільки 
здобули розуміння проблем ґендер-
ної чутливості та домашнього насиль-

ства, але також мали нагоду відвідати 
майстер-класи з операторської май-
стерності, піксельної анімації, ознайом-
лення з кінематографічними технологі-
ями та соціальними медіа. Кульмінаці-
єю заходу стало перетворення табору 
на суцільну GenderCamp кіностудію, в 
якій молоді люди працювали сцена-
ристами, режисерами та оператора-
ми, після чого у монтажній студії різали, 
клеїли, змішували, додавали спецефек-
ти для створення відеофільмів, які ви-
явилися такими ж різноманітними за 
жанром, як і самі ідеї та емоції.  

15 короткометражних фільмів, зня-
тих у таборі GenderCamp і розміще-
них у мережі Facebook та на порталі 
YouTube сприяли тому, що на кон-
курс надійшли ще 36 робіт, у резуль-
таті чого за шість місяців конкурс зі-
брав понад 100 000 переглядів на 
YouTube та Facebook і близько 1000 
лайківв обох мережах. 
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Під час молодіжного кінофестивалю GenderFilmFest, який став кульмінацією 
конкурсу короткометражок «Ген Рівності», відбулося нагородження 
переможців конкурсу в номінаціях «5 хвилин для ґендерної рівності» та «5 
хвилин, щоб подолати домашнє насильство», а також переможця глядацьких 
симпатій – «5 хвилин, щоб вразити глядача» – визначеного за допомогою 
Інтернет-голосування. 
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Як зазначалося вище, одним з інстру-
ментів руйнування ґендерних стерео-
типів та побудови суспільства з більш 
високим рівнем рівності є художнє 
втілення. Гумористичний підхід до 
відображення дійсності – і ми часто 
це бачимо в роботах карикатурис-
тів – допомагає пересічним грома-
дянам сприйняти й визнати (частіше 
за все у критичний спосіб) існування 
нерівності та упередженості, а також 
проаналізувати коріння цих явищ. 
Отже, з вересня по листопад 2011 
року ПРМПЖ за підтримки Асоціації 
карикатуристів проводила Конкурс 
ґендерної карикатури. У результаті 
проведеної роботи на конкурс було 
представлено понад 200 карикатур 
від більш ніж 50 художників з усіх ку-
точків України та навіть від одного 
учасника, який наразі мешкає у Біло-
русі. Карикатури слугували дзерка-
лом найпоширеніших та глибоко вко-

рінених стереотипів щодо розподілу 
домашніх обов’язків у родині, сприй-
няття жінки як об’єкту, громадського 
прийняття дискримінації на ринку 
праці та громадського сприйняття 
домашнього насильства як «при-
ватної справи». Роботи переможців 
були представлені на виставці в Музеї 
сучасного мистецтва в Києві у Міжна-
родний день боротьби за ліквідацію 
насильства щодо жінок, спонукаючи 
демаскувати ґендерні стереотипи та 
закликаючи покласти край усім фор-
мам насильства щодо жінок. 
Усі згадані вище ініціативи з інфор-
мування та посилення свідомості 
громадськості змогли в ефективний 
спосіб донести необхідні ідеї до кож-
ного пересічного громадянина Укра-
їни (особливо до молоді), а також 
допомогти їм критично оцінити ґен-
дерні ролі та стереотипи, які так час-
то сприймаються як належне. 

Незважаючи на те, що початок реалізації ініціатив супроводжувався відсутністю 
належного розуміння нагальної потреби та важливості інтегрування ґендерного 
бачення та духу рівності в освітній процес на всіх його рівнях, не дивлячись на те, 
що певні виклики стояли на шляху створення самодостатніх академічних мереж з 
питань ґендерної освіти, Програма рішуче та неуклінно продовжувала спрямовувати 
свої зусилля у цьому напрямку. Проекту вдалося досягти розуміння молодого 
покоління, стимулюючи креативність молоді та здатність дивитися на суспільство з 
різних кутів зору, сформувати та зміцнити мережу дослідників та вчених-педагогів, 
які стали представляти найбільшу в Україні професійну спільноту, що займається 
запровадженням ґендерного виміру в освіту, а також заручитися підтримкою критичної 
маси вчителів і педагогів, які завтра вже підуть у свої класи з іншим світоглядом, 
зміненими ставленнями та формуватимуть життєві позиції наступних поколінь.     
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ЗАХІД 3.1 ЗАХІД 3.1 
Оцінювання механізму 
попередження та протидії 
домашньому насильству в 
Україні  

Проведення аналізу 
інституційної бази 
попередження та протидії 
домашньому насильству 
в Україні та надання 
рекомендацій 
(3.1.1, 3.1.2)

Головною метою програмних за-
ходів у цій сфері було надання під-
тримки системі органів державної 
влади України, особливо міліції та 
відповідним службам соціального 
захисту, у встановленні ефективного 
механізму попередження та протидії 
домашньому насильству.

З метою кращого розуміння потреб 
та забезпечення ефективно розро-
блених ініціатив з посилення ком-
петенції для головних партнерів в 
рамках цього механізму, Програ-
мою було проведено аналіз ядра 
механізму попередження та протидії 
домашньому насильству, а саме Мі-
ністерства внутрішніх справ України. 
У 2009 році Програма представила 
дослідження «Проблема ґендерно-
го паритету в органах внутрішніх 
справ України» та «Жінки в органах 
внутрішніх справ України». У відпо-
відних звітах було проаналізовано 
кадровий склад Міністерства вну-
трішніх справ України, висвітлено 
вплив ґендерної політики на роботу 
міністерства і розроблені відповідні 
коментарі та рекомендації.

Крім зосередження уваги на цен-
тральному компоненті системи по-
передження домашнього насиль-

ства, було здійснено глибоку оцінку 
існуючої національної інституційної 
бази попередження та протидії до-
машньому насильству. Головною ме-
тою цього комплексного досліджен-
ня було вивчити і оцінити чинний 
стан ситуації в український системі 
попередження та протидії домаш-
ньому насильству, а також оцінити 
її ефективність і повноту. Серед ін-
шого, це включало аналіз відповід-
ної національної законодавчої бази, 
наявності соціальних, медичних та 
інших служб допомоги жертвам на-
сильства та програм попередження.

За підтримки і активної участі Мініс-
терства України у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту як одного з державних 
органів, відповідальних за поперед-
ження домашнього насильства, було 
створено робочу групу, завданням 
якої було проведення такої оцінки. 
До складу робочої групи увійшли 6 
спеціалістів з Верховного суду Укра-
їни, Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді та спорту, Міністерства 
внутрішніх справ України, Міністер-
ства юстиції України, Національної 
юридичної академії ім. Ярослава Му-
дрого та фахівці неурядових органі-
зацій, які у співпраці з експертами 
ПРМПЖ здійснили аналіз чинного 
механізму попередження домаш-
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нього насильства, виявивши про-
блеми й тенденції у цій сфері та ви-
робивши рекомендації з огляду на 
існуючі прогалини та невідповіднос-
ті. Це скрупульозне оцінювання тор-
кнулося таких аспектів як питання 
права, медичного забезпечення (у 
тому числі судової медичної експер-
тизи) і соціального захисту, а також 
освіти і тривало більшу частину 2009 
року. Результати цієї роботи були зі-
брані в єдиному виданні «Українська 
система попередження домашньо-
го насильства: юридичні, соціальні, 
психологічні та медичні аспекти». Ця 
робота стала першим дослідженням, 
що вивчало зазначені вище аспекти 
з таким ступенем деталізації та по-
вноти. Видання було поширено всім 
зацікавленим сторонам і особам, 
зокрема було надано у Міністер-
ство України у справах сім’ї, молоді 
та спорту, Міністерство внутрішніх 
справ України, суддям, юридичним 
фірмам та асоціаціям адвокатів, а та-
кож неурядовим організаціям.

Одним із супутніх результатів цього 
заходу з оцінювання став спільний на-
каз, виданий у вересні 2009 року Мі-
ністерством внутрішніх справ Украї-
ни і Міністерством України у справах 
сім’ї, молоді та спорту, яким затвер-
джувалися інструкції щодо спільних 

дії з вирішення питань домашнього 
насильства. Іншою значною подією, 
пов’язаною з процесом оцінювання, 
стало затвердження Кабінетом Міні-
стрів України Плану дій щодо Націо-
нальної кампанії «Стоп насильству» 
у грудні 2010 року.  

У виданні «Українська система попе-
редження домашнього насильства» 
ще раз підкреслювалася відсутність 
повної статистичної інформації у цій 
сфері, в тому числі показників з роз-
поділом за статтю, віком та іншої сут-
тєвої інформації щодо поширеності, 
природи та наслідків домашнього 
насильства. Це, звичайно, майже 
унеможливило одержання повної 
картини про поширеність домаш-
нього насильства, а також усклад-
нювало підвищення обізнаності 
громадськості. Ще одним достатньо 
очікуваним результатом стало вияв-
лення того, що українське законо-
давство з попередження та протидії 
домашньому насильству потребува-
ло нагального осучаснення задля за-
безпечення належного захисту гро-
мадян.

З метою вирішення проблеми оче-
видного браку статистичних даних 
ПРМПЖ замовила проведення со-
ціологічного опитування стосов-
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но ставлення громадян до домаш-
нього насильства та системи його 
попередження. Запропоноване 
соціологічне дослідження вивча-
ло розміри та поширеність домаш-
нього насильства в Україні та наяв-
ні в суспільстві ставлення стосовно 
домашнього насильства і заходів 
попереджанні та протидії. Методо-
логія, розроблена соціологічною 
компанією під наглядом і керівни-
цтвом фахівців ПРМПЖ, була ство-
рена таким чином, щоб одержати 
результати, які можуть слугувати 
надійним джерелом статистичних 
даних про домашнє насильство в 
Україні. Опитування проводилося 
у листопаді та грудні 2009 року на 

основі національної репрезента-
тивної вибірки з 1800 респонден-
тів віком від 18 років. З масшта-
бом і глибиною аналізу проведене 
опитування, яке було присвячене 
висвітленню питання насильства в 
українських родинах, не мало ана-
логів за останнє десятиріччя.               

15 січня 2010 року попередні резуль-
тати опитування були представлені 
на прес-конференції, на якій були 
присутні понад 30 журналістів з 17 
різних ЗМІ. Оголошені результати 
викликали хвилю зацікавленості до 
цієї теми та стали спричинили появу 
щонайменше 30 публікацій та ре-
портажів.   

Основні результати соціологічного опитуванняОсновні результати соціологічного опитування

  44% українців потерпали від домашнього насильства    
коли-небудь у своєму житті. 70 % агресорів у сім’ї – чоловіки. 

  30% українців потерпали від домашнього насильства в дитинстві. Майже 
половина з тих, хто страждав від насильства у дитинстві, також стикалися 
з насильством у дорослому житті.

  Жінки частіше стають жертвами домашнього насильства у дорослому 
житті (33% проти 23% чоловіків), водночас чоловіки частіше стикалися з 
домашнім насильством у дитинстві (34% проти 27% жінок).

  Близько 75% жертв різних форм насильства ніколи не зверталися по 
допомогу, інші зверталися головним чином до родичів.

  Тільки 10% жертв фізичного насильства     
зверталися по допомогу до міліції:

  45% довіряють міліції;

  52% довіряють службампсихологічної допомоги;

  46% довіряють неурядовим організаціям,      
які борються з насильством та допомагають жертвам; 

  40% довіряють державним службам соціальної допомоги.

Утім тільки 1-2% жертв домашнього насильства зверталися по допомогу 
до цих організацій. 

  27% населення України знають про існування     
Закону України про попередження насильства в сім’ї.     
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Українське законодавство щодо на-
сильства в сім’їбуло (і, на жаль, за-
лишається) сповнене лазівками та 
колізійними нормами, що посла-
блює національний механізм попе-
редження та протидії домашньому 
насильству. Приклади таких супер-
ечностей включають відсутність уні-
фікованої термінології (наприклад, 
різне формулювання терміну «на-
сильство»), присутність норм і по-
ложень, що вступають у протиріччя 
між собою, та наявність перехрес-
них посилань між документами, при 
яких один нормативний акт містить 
посилання на неіснуючий пункт або 
абзац іншого документу. 

Для усунення цих недоліків з 2009 
року експерти ПРМПЖ працювали 
у тісній взаємодії з Міністерством 
України у справах сім’ї, молоді та 
спорту та Міністерством внутрішніх 
справ України над розробкою но-
вого Закону України «Про поперед-
ження домашнього насильства» та 
внесенням відповідних змін до ін-
ших відповідних законів і норматив-
них положень. 

Перше представлення проекту ново-
го закону, разом із поправками до 
Кримінального, Цивільного та Адмі-
ністративного Кодексів України, від-
булося 2 червня 2011 року в Коміте-
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ті Верховної Ради України з питань 
прав людини, національних меншин 
і міжнародних відносин. Станом на 
осінь 2011 року проект знаходився 
на розгляді у Кабінеті Міністрів Укра-
їни. 

Проект закону та запропоновані змі-
ни до відповідних Кодексів ґрунту-
ються на стандартах ООН та Європи 
і є орієнтованими на жертву. Проек-
ти документів містять кілька суттєво 
важливих модифікацій, зокрема ви-
користання терміну «домашнє на-
сильство» замість «насильства в сім‘ї» 
(яке наразі вжито у чинному законі). 
За умови прийняття, ці зміни запро-
вадять видачу заборонного судово-
го наказу замість попереджального 
наказу, який видає міліція, та вста-
новлять більш ефективну систему 
покарання порушників (включаючи 
криміналізацію домашнього насиль-
ства) і – в кінцевому результаті – за-
безпечуватимуть кращу допомогу 
постраждалим від насильства. Крім 
цього, запропоновані зміни гармо-
нізують положення українського за-
конодавства з базовими принципа-

ми Конвенції Ради Європи 2011 року 
про попередження та боротьбу з на-
сильством проти жінок та домашнім 
насильством.

ПРМПЖ також сприяла модернізації 
системи надання соціальної допомо-
ги жертвам насильства, яка в країні є 
недостатньо розвиненою. Зокрема, 
кількість соціальних установ, які на-
дають допомогу жертвам насильства 
є все ще набагато нижчою за потре-
бу, зареєстровану в Україні, а спектр 
цієї допомоги не охоплює повний 
спектр потреб (зокрема, протягом 
першого півріччя 2011 року тільки 
249 жертв домашнього насильства 
одержали допомогу у спеціалізова-
них центрах, у той час як кількість 
відвідувань родин, в яких було вчи-
нено домашнє насильство, переви-
щило 100 тисяч).   

Крім цього, відсутня зведена інфор-
мація про служби, які надають соці-
альні послуги в Україні. Доступ до та-
ких служб ускладнюється відсутністю 
достовірної інформації про надава-
чів соціальних послуг та їх контактної 
інформації. Чинні довідники та бу-
клети не містять повну інформацію, 
часто є застарілими, а кількість при-
мірників є обмеженою. Хоча нако-
пичення відповідних даних та скла-
дання реєстру таких установ було 
зазначено як одна зі складових Пла-
ну дій Національної кампанії «Стоп 
насильству», роботу органів влади у 
цьому напрямку було відкладено. 

З метою усунення цього недоліку у 
2011 році ПРМПЖ провела дослі-
дження щодо державних надавачів 
соціальних послуг, зібравши контак-
тну інформацію та зробивши аналіз 
стану матеріально-технічного забез-
печення, спектру діяльності та видів 
допомоги постраждалим. За резуль-
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татами цього дослідження був ство-
рений, виданий та розповсюджений 
Ресурсний довідник всіх державних 
служб, які надають соціальні послуги 
жертвам домашнього насильства. 

Крім Ресурсного довідника, ПРМПЖ 
підготовила для публікації аналі-
тичний матеріал щодо мінімальних 
стандартів надання послуг жертвам 
домашнього насильства, який був 

представлений Міністерству соціаль-
ної політики України 9 грудня 2011 
року. Цей комплексний інтелекту-
альний продукт буде використано 
в процесі модернізації соціальних 
служб в Україні та подальшого вдо-
сконалення національної системи 
попередження та протидії домаш-
ньому насильству з метою усунення 
розбіжностей між стандартами ООН 
і ЄС та чинною практикою в Україні.
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ЗАХІД 3.2 ЗАХІД 3.2 
Формування компетенції 
дільничних інспекторів 
міліції та студентів 
навчальних закладів 
Міністерства внутрішніх 
справ України щодо 
попередження домашнього 
насильства  

Ініціатива з формування 
компетенції щодо 
попередження домашнього 
насильства для дільничних 
інспекторів міліції 
(3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4)

Упродовж першої половини 2009 
року проводилися обговорення на-
лежної методики і прийомів з парт-
нерами з боку українського уряду: 
Міністерством внутрішніх справ 
України  і Міністерством України у 
справах сім’ї, молоді та спорту1. 

1  Для більш докладної та повної інформацію про 
каскадні тренінги, будь ласка, дивіться відповід-
ний текстовий блок, представлений на початку 
звіту.   

Метою першого етапу, а саме тре-
нінгів для тренерів, було підготовити 
60 спеціалістів з питань попереджен-
ня і протидії домашньому насиль-
ству для забезпечення правильного 
застосування відповідних методів 
всіма дільничними інспекторами мі-
ліції по всій країні, які представляли 
всі області України.

Програма поширила інформацію 
про проведення тренінгів для трене-
рів для всіх зацікавлених осіб по всій 
країні за допомогою різних каналів 
масової інформації, зокрема газет, 
Інтернету та регіональних мереж 
ПРМПЖ. Когорта учасників була оста-
точно визначена наприкінці серпня 
2009 року на основі низки критеріїв, 
які включали рівень мотивації, осві-
ти, попередній досвід тощо. ПРМПЖ 
вдалося досягти ґендерного балансу 
учасників, наскільки це було можли-
вим2, ретельно відібравши найбільш 
кваліфікованих та зацікавлених кан-
дидатів з усієї кількості тих, хто пода-
ли заявки.

2  За даними 2010 року 21,6% працівників систе-
ми Міністерства внутрішніх справ України скла-
дають жінки. 

РЕЗУЛЬТАТ 3.2.РЕЗУЛЬТАТ 3.2.
Посилені практичні навички дільничних 
інспекторів міліції стосовно їх роботи з 
випадками домашнього насильства
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У період з грудня 2010 року по тра-
вень 2011 року ПРМПЖ організувала 
чотири 4-денні цикли тренінгів для 
трьох груп тренерів. Ці навчальні 
заходи охоплювали такі теми, як со-
ціальні та психологічні аспекти до-
машнього насильства, міжнародні 
стандарти і національне законодав-
ство щодо попередження та проти-
дії домашньому насильству, система 
співпраці державних органів і служб 
у сфері попередження та протидії 
домашньому насильству, навчальні 
методики для дільничних інспекто-
рів міліції щодо попередження до-
машнього насильства. Кожна група 
одержала по 150 академічних годин 
інтенсивної підготовки, що значно 
перевищує обсяг будь-якого тра-
диційного курсу у відповідному на-
вчальному закладі правознавчого 
профілю (36-42 години). 

У результаті такої роботи 44 учасни-
ки змогли успішно скласти іспити та 
стати сертифікованими тренерами. 
До цієї команди увійшли колишні мі-
ліціонери, викладачі вищих навчаль-
них закладів, колишні радники Мі-
ністерства внутрішніх справ України, 
досвідчені інструктори з запобігання 
домашнього насильства та торгівлі 
людьми. Одним з індикаторів сталос-
ті та самовідтворюваності каскадних 
заходів, і разом з цим свідченням ви-
сокого професіоналізму випускників 
програми, є той факт, що кілька ре-
гіональних центрів підвищення ква-
ліфікації для працівників МВС запро-
сили цих тренерів продовжувати на-
вчати працівників міліції з питань по-
передження та протидії домашньому 
насильству на термін, який виходить 
за часові межі проекту ПРМПЖ. 

Іншим центром, який скористався 
компетенцією кваліфікованих трене-
рів, підготовлених в рамках проекту 

під час каскадних тренінгів з питань 
попередження та протидії домаш-
ньому насильству, був Луганський 
центр підвищення кваліфікації вчите-
лів. Хоча ця установа не належить до 
юрисдикції Міністерства внутрішніх 
справ України (а підпорядковується 
Міністерству освіти і науки, молоді 
та спорту України), його керівництво 
мало настільки позитивні вражен-
ня щодо якості підготовки тренерів 
ПРМПЖ, що центр з власної ініціати-
ви збільшив обсяг одного зі свої на-
вчальних планів (а саме «Соціальні 
та педагогічні аспекти брутального 
поводження з дітьми») на 2 години 
та запровадив обов’язків курс, який 
викладають випускники програми 
тренінгів для тренерів.

Каскадні тренінги для працівників 
міліції розпочалися в середині листо-
пада 2010 року. В результаті реаліза-
ції цієї ініціативи станом на 1 грудня 
2011 року було проведено 449 тре-
нінгів для 9024 учасників (із залучен-
ням 63% всіх дільничних інспекторів) 
у всіх областях України.

Лише після двох місяців проведення 
тренінгів Міністерство внутрішніх 
справ України звернулося з прохан-
ням розширити цільову групу учас-
ників тренінгів, включивши до неї 
представників кримінальної міліції у 
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справах дітей, соціальних та медич-
них представників, суддів та вчите-
лів.

Паралельно з цим Міністерство Укра-
їни у справах сім’ї, молоді та спорту 
звернулося до Програми з прохан-
ням посилити рівень співпраці між 
різними суб’єктами, що взаємодіють 
у системі попередження та протидії 
насильству, а саме між спеціалістами 
служб у справах дітей, фахівцями об-
ласних управлінь Міністерства Укра-
їни у справах сім’ї, молоді та спорту, 
соціальними працівниками, співро-
бітниками прокуратури, активіста-
ми неурядових організацій та юрис-
тами. У результаті було проведено 11 
дводенних кластерних семінарів із 
залученням більш ніж 500 учасників, 
які також включали представників 

Міністерства внутрішніх справ Украї-
ни, що зробило процес навчання ко-
рисним для всіх сторін.

Під час каскадних тренінгів учас-
ники виявили (а Міністерство вну-
трішніх справ України підтвердило) 
потребу у написанні покрокових 
рекомендацій для працівників мі-
ліції. Щоб задовольнити цю потре-
бу Програма розробили, видала та 
розповсюдила кишеньковий посіб-
ник, який містить стислий виклад 
дій дільничного інспектора у випад-
ках домашнього насильства. Цей 
посібник також надає міліціонерам-
практикам інструментарій для вияв-
лення латентних форм домашнього 
насильства, а також рекомендації 
стосовно того, як реєструвати ін-
формацію у випадках домашнього 
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насильства. Для того щоб замінити 
детально розроблені текстові мате-
ріали на високоефективні візуальні 
засоби, ПРМПЖ створила навчаль-
ний фільм для дільничних інспекто-
рів. Цей фільм сам по собі є унікаль-
ним інструментом, оскільки може 
використовуватися як повноцінний 
відео-тренінг, який представляє 
працівникам міліції важливу та най-
більш суттєву інформацію у най-
ефективніший спосіб. Крім висвіт-
лення спеціальних методів реагу-
вання на латентні форми та прояви 
домашнього насильства, навчаль-

ний фільм також акцентує увагу на 
ключові питання насильства в сім’ях 
іммігрантів та біженців. 

Відповідно до рішення Ради проек-
ту від 15 грудня 2009 року, розробку 
спеціальних курсів з попереджен-
ня та протидії домашньому насиль-
ству, які передбачалося включити 
до навчальних планів відповідних 
навчальних закладів системи МВС 
України (3.2.4), було скасовано че-
рез збіг із вже виконаною роботою 
в рамках завдання, яке реалізовував 
офіс ОБСЄ в Україні.
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ЗАХІД 3.3 ЗАХІД 3.3 
Посилення компетенції 
суддів, які розглядають 
судові справи, пов’язані з 
домашнім насильством  

Підтримка   
суддівського корпусу
(3.3.1, 3.3.2)

Комітет ООН з ліквідації дискримі-
нації щодо жінок у Заключній реко-
мендації 19 (1992) рекомендує краї-
нам встановити систему заходів для 
боротьби з домашнім насильством 
та його наслідками, включаючи 
зобов’язання надавати ефективний 
захист від домашнього насильства та 
ввести ефективні процедури подан-
ня скарг та засоби правового захис-
ту, у тому числі компенсації жертвам 
насильства. Комітет ООН зазначає, 
що підготовка суддів є надзвичайно 
важливою передумовою для успіш-
ної реалізації Конвенції ООН з лікві-
дації всіх форм дискримінації щодо 
жінок. Важлива роль підготовки суд-
дів у сфері попередження домашньо-
го насильства також наголошується у 

відповідних європейських стандар-
тах, зокрема у Конвенції Ради Євро-
пи з попередження та подолання на-
сильства щодо жінок та насильства в 
сім’ї. Необхідність розробити мате-
ріали для практичної роботи суддів 
та проведення тренінгів для суддів з 
питань розгляду справ щодо домаш-
нього насильства також передбаче-
на планом дії Національної кампанії 
«Стоп насильству!».

З метою задовольнити цю потребу, у 
2010 році Програма ПРМПЖ розпо-
чала співробітництво з Національ-
ною школою суддів (колишня Націо-
нальна академія суддів). Утім, з само-
го початку було виявлено низку про-
блем: судді не забезпечували прак-
тичне застосування Закону України 
«Про попередження насильства в 
сім‘ї». Крім цього, судді не мали на-
лежного розуміння причин і глибин-
них джерел домашнього насильства, 
а також наслідків такого правопору-
шення для постраждалої особи.

У 2011 році співробітництво з Наці-
ональною школою суддів одержало 
новий імпульс та призвело до появи 

РЕЗУЛЬТАТ 3.3.РЕЗУЛЬТАТ 3.3.
Посилено компетенцію суддів,    
які розглядають справи      
щодо домашнього насильства

РЕЗУЛЬТАТ 3.3.
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сталих результатів. Було проведено 
тренінги з фундаментальних прин-
ципів судових проваджень справ, 
пов’язаних з домашнім насильством 
для 290 суддів. У ході тренінгів учас-
ники були ознайомлені з базовими 
принципами європейського зако-
нодавства щодо попередження та 
протидії домашньому насильству; 
тренінги також включали вивчен-
ня кейсів щодо різні судових справ, 
пов’язаних з ґендерним та домаш-
нім насильством (наприклад, на-
сильство як привід для розлучення, 
позбавлення батьківських прав, ви-
значення місця проживання дитини, 
зміна місця проживання тощо). 

У 2011 році було розроблено посіб-
ник «Розгляд справ з питань домаш-
нього насильства в Україні: відповід-
ність міжнародним стандартам і шля-
хи покращення» та навчальний курс 
«Розгляд справ з питань домашнього 
насильства». Цей посібник є першим 
практичним довідником такого роду, 
який містить загальний огляд та ана-

ліз стандартів ООН і ЄС щодо попе-
редження та протидії домашньому 
насильству, включаючи прецеденти 
Комітету ООН з ліквідації дискримі-
нації щодо жінок та Європейського 
суду з прав людини, а також прикла-
ди судової практики в Україні. У по-
сібнику також вказується на помилки 
у судових провадженнях та винесен-
ні вироків і разом з цим надаються 
докладні рекомендації щодо судово-
го розгляду справ, пов’язаних з до-
машнім насильством. Загалом, цей 
посібник слугує дорожньою картою 
для подальшого вдосконалення на-
ціональної судової практики.    

Обидва інтелектуальні продукти 
були схвалені науково-методичною 
радою Національної школи суддів 
восени 2011 року, тим самим було 
забезпечено інституційну сталість 
виконаних заходів. 

У липні та жовтні 2011 року було ор-
ганізовано два навчальні візити до 
Європейського суду з прав людини у 

РЕЗУЛЬТАТ 3.3.
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Страсбурзі для практикуючих суддів, 
суддів загальної юрисдикції, суддів 
обласних судів, адміністративних су-
дів, апеляційних судів, представни-
ків Верховного суду України та Наці-
ональної школи суддів.

Інформація та знання, одержані в 
ході візитів будуть безпосередньо 
застосовані у повсякденній судовій 
практиці. Один з практичних резуль-
татів навчальних візитів (а також ін-
дикатори інституціоналізації та ста-

лості) можна спостерігати в Крим-
ській автономії. Апеляційний суд 
Автономної Республіки Крим видав 
перший в історії Україні юридичний 
аналітичний звіт про справи щодо 
домашнього насильства в регіоні. 
Один з суддів провів тренінг з про-
блем розгляду питань домашнього 
насильства в судовому провадженні 
для суддів Апеляційного суду Авто-
номної Республіки Крим на основі 
знань і вмінь, одержаних під час ві-
зитів.

Заходи ПРМПЖ, від розробки політики до посилення компетенції, довели те, 
що проблема домашнього насильства є міжгалузевим викликом, вирішення 
якого потребує міждисциплінарного підходу. Працюючи з кожним з органів 
та суб’єктів системи національного механізму попередження та протидії 
домашньому насильству, проект прагнув забезпечити їх практичними та 
взаємодоповнюючими інструментами. Таким чином, інгредієнти формули 
успіху Програми включали більш широке суспільне розуміння цієї проблеми, 
кращу взаємодію органів, відповідальних за вирішення цієї проблеми, та 
практичний інструментарій для відповіді на виклики. Проект сподівається, що 
це призведе до створення більш сприятливого середовища для викорінення 
домашнього насильства в українському суспільстві.

РЕЗУЛЬТАТ 3.2.
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ПАРТНЕРСТВОПАРТНЕРСТВО

Комплексна програма «Права жінок 
і дітей в Україні», яка фінансується 
Європейським Союзом, складається 
з 5 проектів, які реалізуються ПРО-
ОН, МБП, Радою Європи та ЮНІСЕФ. 
П’ятий компонент цієї програми є 
комунікаційним компонентом, який 
реалізується приватною компанією. 

Програма була створена з метою 
уникнення дублювання зусиль з боку 
різних організацій, але все рівно іс-
нують наскрізні теми, що входять 
до сфери відповідальності двох або 
трьох організацій, зокрема ґендер-
ні питання на робочому місці (про-
екти ПРООН та МБП), домашнє на-
сильство (проекти ПРООН, ЮНІСЕФ 
і Ради Європи) тощо. З огляду на це, 
представники проектів проводили 
регулярні тематичні зустрічі з метою 
узгодження своїх планів і стратегій 

реалізації відповідних проектів, а та-
кож для постійного надання взаєм-
ної підтримки та допомоги. Одним 
з прикладів цього було надання про-
ектом ПРМПЖ підтримки спорідне-
ному проекту «Рівність жінок і чоло-
віків у світі праці», що реалізується 
за спільної фінансової підтримки ЄС 
та Міжнародного бюро праці (МБП), 
в організації тренінгу для радників 
з ґендерних питань голів обласних 
держаних адміністрацій влітку 2011 
року. Зокрема, експерти ПРМПЖ 
провели одноденний тренінг, при-
свячений ініціативам, які можуть ре-
алізовувати радники в областях для 
забезпечення ґендерної рівності в 
усіх сферах, а найважливіше на рин-
ку праці.  

Крім внутрішньої співпраці, зв’язки з 
центральними та обласними органа-
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ми державної влади, а також з грома-
дянським суспільством мали надзви-
чайно важливе значення. Незважаю-
чи на зміни політичного ландшафту, 
які відбулися протягом звітного пе-
ріоду, ПРМПЖ вдалося встановити і 
підтримувати позитивні та ефектив-
ні стосунки з центральними органа-
ми влади: з Міністерством України у 
справах сім’ї, молоді та спорту щодо 
зміцнення національного механіз-
му забезпечення ґендерної рівності, 
з Міністерством внутрішніх справ 
України щодо попередження та про-
тидії ґендерному насильству та з Мі-
ністерством освіти у науки України 
щодо поширення принципів ґен-
дерної рівності в сфері освіти. Крім 
цих партнерських стосунків, проекту 
вдалося підтримувати ефективний 
зв’язок та досягти вагомі результати, 
співпрацюючи з Головним управлін-
ням державної служби (ГУДС), На-
ціональною академією державного 
управління при Президентові Украї-
ни (НАДУ) щодо розробки навчаль-
них програм з ґендерних питань для 
державних службовців (див. розділ, 
який описує Захід 1.1).  

Проект також побудував міцні ро-
бочі відносини з Національною 
школою суддів, провівши тренінги 
для 290 суддів з фундаментальних 
принципів судового розгляду справ, 
пов’язаних з домашнім насильством 
(див. опис Заходу 3.3).

Хоча Програма ПРМПЖ була роз-
роблена як ініціатива центрального 
рівня, проект спустився на щабель 
нижче, встановивши співробітни-
цтво на обласному рівні з 5 обласни-
ми державними адміністраціями та 
обласними радами, підписавши від-
повідні меморандуми у 2009 році. 

Відповідно до стратегії запроваджен-
ня ґендерних підходів у рамках діяль-
ності ПРООН представники ПРМПЖ 
провели консультації та робочі зу-
стрічі для споріднених проектів ПРО-
ОН. Метою консультацій було визна-
чити можливий шлях включення ґен-
дерної складової у діяльність інших 

проектів. Методологія такого вклю-
чення була визначена для проектів 
«Врядування з питань ВІЛ/СНІД», 
«Спільнота споживачів і громадські 
об’єднання», «Підтримка реформи 
державної служби України» та «Роз-
виток громадянського суспільства». 
Було встановлено, що в результаті 
такої роботи підвищиласяякість реа-
лізації цих проектів, про що свідчив 
той факт, що продукти проектів були 
корисними як для чоловіків, так і для 
жінок, діяльність проектів стала ґен-
дерно чутливою та сприяла доданій 
цінності реагування на основні цілі 
програмних заходів, а також ґендер-
них питань у відповідних галузях. 

Крім традиційних партнерських від-
носин з державними установами, 
неурядовими організаціями та спо-
рідненими проектами, що фінансу-
ються ЄС, 2010 - 2011 рік відзначився 
встановленням нових партнерських 
зв’язків з академічною спільнотою 
та телевізійним каналом «Перший 
національний». Результатом співп-
раці з академічною спільнотою ста-
ло утворення перших кафедр ґен-
дерних досліджень у 5 українських 
університетах, а співробітництво з 
телеканалом призвело до випуску 
серії успішних телевізійних програм 
і ток-шоу на тему попередження до-
машнього насильства, які транслю-
валися в рамках кампанії «16 днів 
проти ґендерного насильства». 

Ефективна ґендерна політика ви-
магає міцного партнерства між уря-
дом і неурядовими організаціями. 
У 2010 році таке партнерство було 
зміцнене шляхом спільної розроб-
ки нової Державної програми щодо 
утвердження ґендерної рівності на 
період 2011-2015 роки, регуляр-
них громадських консультацій сто-
совно покращення національного 
механізму забезпечення ґендерної 
рівності та залучення неурядових 
організацій до проведення каскад-
них тренінгів. Каскадні тренінги, 
які розпочалися у листопаді 2010 
року, реалізовувалися у співро-
бітництві з партнерами ПРМПЖ – 



55
2008 - 2011 ФІНАЛЬНИЙ ЗВІТ
ПАРТНЕРСТВО

представниками громадянського 
суспільства: Українським жіночим 
фондом і  Західноукраїнським цен-
тром «Жіночі перспективи»   

Особливо в часи політичних змін та 
невизначеності, неурядові організа-
ції довели те, що вони є тими, хто за-
безпечує безперервність національ-
них ґендерних знань та компетенції. 
Ці організації мають суттєву інсти-
туційну пам’ять, мережі експертів 
та палко обстоюють рівні права та 
можливості для чоловіків і жінок при 
будь-якій політичній кон’юнктурі. 
Зважаючи на це, у 2011 році Програ-
ма посилила підтримку, яку надава-
ла неурядовим організаціям, шля-

хом оголошення конкурсу заявок 
для неурядових організацій в галузі 
ґендерної освіти та попередження і 
протидії домашньому насильству. 

Відповідно до двох конкурсів за-
явок, оголошених у травні, Про-
грама одержала 135 заявок (45 за-
явок щодо питань попередження і 
протидії домашньому насильству та 
90 заявок щодо ґендерної освіти). 
У результаті відбору було обрано 
6 проектів у сфері попередження і 
протидії домашньому насильству та 
9 проектів у сфері ґендерної освіти. 
Перелік підтриманих проектів і ре-
зультати їх діяльності представлені у 
таблицях нижче.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Організація Опис проекту Результати
Міжнародний жіно-
чий правозахисний 
центр «ЛаСтрада-
Україна»

Протидія насильству в сім’ї. 
Надання юридичної допомо-
ги жертвам насильства в сім’ї.

Збільшено години роботи «гарячої лінії» • 
(додатково 12 годин на тиждень та 324 
годин за 6 місяців).
Надавалися консультації фахівців жерт-• 
вам домашнього насильства стосовно 
того, як діяти у випадках насильства, про-
тягом 30 днів. Загалом надано 360 кон-
сультацій фахівців.    
Створено базу даних випадків домаш-• 
нього насильства для покращення робо-
ти національної «гарячої лінії» з питань 
запобігання насильству та захисту прав 
дітей.      Синтезована інформація сприя-
тиме підвищенню спроможності консуль-
тантів надавати швидку й    ефективну 
допомогу, яку потребує людина, яка те-
лефонує.  
Проведено 3 тренінги для 10 волонтерів • 
для роботи консультантами «гарячої лі-
нії».   
 Підтримка 8 справ з домашнього насиль-• 
ства у суді та і органах влади.

Міжнародний жіно-
чий правозахисний 
центр «ЛаСтрада-
Україна»

Моніторинг реалізації за-
конодавства України щодо 
попередження та протидію 
насильству в сім’ї.

Проведення моніторингу реалізації за-• 
конодавства України щодо попереджен-
ня та протидію насильству в сім’ї (2001 
-2011). 
Представлення результатів на круглому • 
столі в Комітеті Верховної Ради України з 
питань прав людини, національних мен-
ших і міжнародних відносин. 
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Західноукраїнський 
центр «Жіночі пер-
спективи»  

Вирішення питань домаш-
нього насильства у сільських 
районах Львівської області: 
надання юридичної допомо-
ги жінкам. 

Надання консультацій в офісі центру та ви-
їзди для консультування: загалом надано 
понад 315 консультацій за 5 місяців. Нада-
но юридичну допомогу у 20 справах щодо 
домашнього насильства у місцевих судах. 
Загалом 200 жінок одержали юридичну 
допомогу у Львові та 5 сільських районів 
Львівської області.

Коаліція молодіжних 
громадських орга-
нізацій Черкаської 
області «Молода 
Черкащина»

Створення центру юридичної 
допомоги жертвамнасиль-
ства в сім’ї. 

Створено громадську приймальню для • 
жертв насильства в сім’ї для надання без-
коштовної юридичної допомоги. 
Надано 100 консультацій юридичного ха-• 
рактеру жертвам насильства в сім’ї. 
Видано збірку життєвих історій жертв • 
домашнього насильства «Листи до незна-
йомки».

Громадське 
об’єднання «Волин-
ські перспективи»  

Літня школа громадського ак-
тивіста з подолання пробле-
ми домашнього насильства.

У червні проведено літню школу громад-• 
ського активіста з подолання проблеми 
домашнього насильства для 30 студентів-
активістів з професійно-технічних на-
вчальних закладів Волинської області.
 Написання студентами сценаріїв для • 
театру (10 п’єс було зіграно на сцені під 
час національної кампанії «16 днів проти 
ґендерного насильства» у професійно-
технічних навчальних закладах). 
40 вчителів професійно-технічних на-• 
вчальних закладів взяли участь у тренін-
гах з виявлення і попередження домаш-
нього насильства. 
100 уроків «нульової толерантності» до-• 
машнього насильства проведено трене-
рами об’єднання «Волинські перспекти-
ви»  у професійно-технічних навчальних 
закладах для 3000 студентів. 

Всеукраїнський гро-
мадський центр «Во-
лонтер» 

Розробка настільної гри «Зу-
пини насильство». 

Гру розроблено, виготовлено і представ-• 
лено 4 листопада на круглому столі в Ін-
ституті психології та соціальної педагогіки 
Київського інституту ім. Бориса Гринчен-
ката в Національному медичному універ-
ситеті ім.  Богомольця.  

РОЗВИТОК ҐЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ

Організація Опис проекту Результати
Національний техніч-
ний університет «Ки-
ївський політехнічний 
інститут»  

Розробка програмного за-
безпечення для оцінювання 
знань з ґендерних модулів 
відповідно до системи ECTS. 

Програмний продукт розміщено на
http://gender.kpi.ua/index.php?option=com_
content&view=category&layout=blog&id=15
&Itemid=10та є доступним для безкоштов-
ного завантаження.  
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ПАРТНЕРСТВО

Інститут демографії 
та соціальних дослі-
джень ім. М.В.Птухи 
НАН України

Дослідження «Ґендерні осо-
бливості міграційної пове-
дінки населення України».  

Результати представлено на Конференціїз 
нагоди 60-річчя Міжнародної організа-
ції з міграції, яка проводилася в Києві. Ці 
результати можуть використовувати дер-
жавні органи виконавчої та законодавчої 
влади в процесі розробки національної 
політики щодо міграції, а також науково-
дослідницькі установи при вивченні мігра-
ційних процесів.    
Аналітичну записку стосовно розробки 
ґендерно чутливої державної міграційної 
політики було подано до Кабінету Міні-
стрів України. 

Прикарпатський наці-
ональний університет 
ім. Василя Стефаника

Літній табір «Ґендер: про-
блеми та перспективи діало-
гового партнерства».

Створено веб-сайт літнього табору та • 
забезпечено оперативне висвітлення по-
дій.  
Проведено літній табір, присвячений по-• 
ширенню ґендерних знань, за участю 40 
аспірантів і викладачів університету.  
Опубліковано2 наукові статті у науково-• 
му віснику «Гілея» №53 і №54на тему літ-
ньої школи.

Маріупольський ґен-
дерний центр спільно 
з Маріупольським 
державним універси-
тетом

Перша літня сесія Відкритого 
інституту рівних можливос-
тей. 

Проведено лекції та тренінги з такої те-• 
матики:  

Основні поняття ґендерної теорії- 
Ґендерна соціалізація, ключові суб’єкти - 
та установи  
Ґендерна нерівність - 
Роль і вплив ґендерних стереотипів у - 
світі  
Інтеграція ґендерного компоненту в - 
систему вищої освіти  

 Підготовлено стислий опис майбутніх • 
проектів з ґендерної освіти у відповідних 
університетах.

 Залучено понад 30 учасників (сертифіка-• 
ти були видані студентам-лідерам, аспі-
рантам та викладачам університетів).

Сумський державний 
університет

«Студентський лелека». 
Впровадження ініціативи 
«Університет дружній до 
сім'ї» з метою забезпечення 
рівних можливостей для 
студентів у дотриманні їх 
права на навчання, само-
реалізацію, сімейне життя та 
здоров'я. 

Проведено дослідження«Соціальний • 
портрет студентської сім’ї» (надруковано 
300 примірників). В опитуванні взяли 
участь 300 студентських сімей.
 Надано 200 консультацій студентам, які • 
мають або планують створити сім’ю з 
юридичних, медичних і психологічних 
питань.  
Проведено круглий стіл «Студентська • 
сім’я: за і проти»  за участю представни-
ків влади, науковців, студентів, ЗМІ, не-
урядових організацій (40 учасників).
Проведено 20 тренінгів «Школа для мами • 
й тата» для загальної кількості 256 учас-
ників.
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ГО «Товариство не-
залежних експертів» 
спільно з факультетом 
психології КНУ імені 
Тараса Шевченка 

Поліпшення умов освітньої 
соціалізації студенток-
матерів. 

 Організація та методичне забезпечення • 
ігрової кімнати.
Тренінг з питань успішного батьківства • 
для студентів університету та волонтерів 
(8 академічних годин).
 Тренінг для волонтерів для їх підготовки • 
до роботи з дітьми (28 академічних го-
дин). 
 Створення ігрової кімнати.• 

Тернопільський націо-
нальний педагогічний 
університет ім. Воло-
димира Гнатюка

Ґендерна експертиза освіт-
ніх програм та шкільних 
навчальних планів для по-
чаткової школи.   

 Проведено ґендерну експертизу 75 дитя-• 
чих журналів за 2005-2010 роки.
Проведено ґендерну експертизу 18 під-• 
ручників для початкової школи. 
Видано 2 методичних посібники («Ґен-• 
дерне виховання дошкільнят» та «Ґен-
дерний розвиток дитини: педагогічна 
ситуація»).

Державний інститут 
розвитку сім’ї та мо-
лоді

Дослідження «Представни-
цтво жінок і чоловіків в ор-
ганах законодавчої влади та  
місцевого самоврядування 
в Україні: чинний стан, тен-
денції та перспективи»

Зібрані статистичні дані  щодо ґендерно-• 
го співвідношення в органах законодав-
чої влади та місцевого самоврядування в 
Україні (1998 – 2011).
 Проведено аналіз тенденцій, причин та • 
наслідків ґендерних прогалин в органах 
законодавчої влади та місцевого само-
врядування в Україні за період  з 1998 по 
2011 рік.
 Вироблені рекомендації для досягнення • 
паритету у партійних списках та органах 
державної влади. 

Харківська обласна 
неурядова органі-
зація «Харківський 
обласний ґендерний 
ресурсний центр» 

Інформаційна кампанія «ЇЇс-
торія», присвячена 20-річчю 
жіночого та ґендерного руху 
в незалежній Україні (заходи 
заплановані в Києві, Харко-
ві, Дніпропетровську, Кри-
му) у співробітництві з Му-
зеєм історії жіноцтва, історії 
жіночого та ґендерного руху, 
центрами ґендерної освіти у 
вищих навчальних закладах 
України та  українським му-
зейним форумом. Очікуване 
охоплення – 8000 людей.

 Підготовлено виставку «ЇЇсторія», при-• 
свячена 20-річчю жіночого та ґендерного 
руху в незалежній Україні. 
 Відкриття виставки у Харківському на-• 
ціональному університеті ім. Каразіна у 
жовтні; проведено екскурсії для студен-
тів, журналістів та громадськості (близько 
8000 відвідувачів).
 Презентація виставки на національному • 
зібранні експертів з ґендерних питань у 
Криму у вересні. 
 Створені аудіо-подкасти про виставку, • 
які розміщені на веб-сайті Музею історії 
жіноцтва, історії жіночого та ґендерного 
руху (www.gendermuseum.com).
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ПОСИЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОБІЗНАНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЯ

ПОСИЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ПОСИЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОБІЗНАНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЯОБІЗНАНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЯ

Програмна структура ПРМПЖ не пе-
редбачала спеціального компонен-
ту або заходу, який би був направ-
лений виключно на інформування 
громадськості та проведення PR-
заходів. Тим не менш, питання вну-
трішньої та зовнішньої комунікації є 
наскрізними і часто є надзвичайно 
важливою складовою успіху заходу. 
У цьому стислому розділі представ-
лений аналіз деяких найуспішніших 
заходів ПРМПЖ, в яких комунікація 
була суттєвою складовою. Головним 
чином це події, що були спрямовані 
на посилення наслідків дій відповід-
но до Результатів 3.1, 3.2 і 3.3 (попе-
редження та протидія ґендерному 
насильству). Особливих зусиль було 
докладено з тим, щоб не повторю-
вати заходи споріднених проектів 
та використовувати комунікаційні 
канали з максимальною ефективніс-
тю. 

Одним з перших масштабних за-
ходів такого роду було розробка та 
розміщення рекламних щитів, при-
свячених попередженню домашньо-
го насильства, на прохання Міністер-
ства у справах сім’ї, молоді та спорту 
України у 2009 році. Проект скорис-
тався можливістю безкоштовно роз-
містити зовнішню соціальну рекла-
му, присвячену попередженню та 
протидії домашньому насильству. 
Це стало можливим завдяки попе-
редньому досвіду співпраці ПРООН з 
рекламними агентствами на умовах 
безкоштовної розробки рекламно-
го макету та розміщення соціальної 
реклами. Ця можливість була вико-
ристана для розміщення зовнішньої 
соціальної реклами на 187 реклам-
них щитах та 320 лайтбоксах у шес-

ти містах України (у Києві, Харкові, 
Сімферополі, Одесі, Львові та Дні-
пропетровську) протягом 6 місяців. 
Реклама містила гасло «Припини на-
сильство! Перестань приймати такі 
подарунки!», що закликало жінок 
припинити терпіти насильство в сім’ї 
та звертатися по психологічну допо-
могу, телефонуючи на національну 
«гарячу лінію». Ефективність цієї кам-
панії доводить той факт, що третина 
тих, хто зателефонував за номером 

«гарячої лінії» у травні 2009 року ді-
зналися про номер саме завдяки цій 
рекламі.1Кампанію підтримали такі 

1  Протягом попередніх 4 років функціонування 
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потужні медіа-ресурси, як «Телевізій-
на служба новин» (веб-сайт одного 
з найпопулярніших телеканалів) та 
«однокласники.ua» (українське від-
ділення популярної соціальної мере-
жі в Інтернет). 

Інший дещо неочікуваний, втім над-
звичайно ефективний захід з інфор-
мування громадськості було прове-
дено у квітні 2009 року, коли ПРМПЖ 
ініціювала проведення великомасш-
табного «флеш-мобу» з формуван-
ня обізнаності. Цей захід проходив 
одночасно у 162 залізничних вокза-
лах по всій Україні, в яких розміщу-
валися фахівці з соціальної роботи, 
що надавали консультації з питань 
домашнього насильства та його по-
передження. Про присутність цих 
експертів та конкретні місця, де їх 
можна знайти, оголошувалося через 
гучномовці вокзалів, і багато волон-
терів взяли участь у цій акції. Тільки 
у Києві протягом одного дня близь-
ко 200 осіб одержали консультації та 
необхідну допомогу.     

Два інші програмні заходи макси-
мально скористалися двома щоріч-
ними подіями, які традиційно при-

на «гарячу лінію» надійшло понад 2000 дзвін-
ків (за 4 роки загалом), проте кількість дзвінків 
тільки у 2009 році становила 3756 звернень, і 
такий стрімкийпроривстався саме після розмі-
щення соціальної реклами. 

вертають увагу громадськості до 
проблем ґендерної рівності: щоріч-
на кампанія «16 днів проти ґендер-
ного насильства» (з 25 листопада по 
10 грудня щороку) та Міжнародний 
жіночий день (8 березня).  

В Україні впровадження глобальної 
кампанії «16 днів проти ґендерного 
насильства» є національна кампанія 
«Стоп насильству», яку щорічно під-
тримував проект у 2009-2011 роках. 
У рамках цієї кампанії проводилися 
прес-конференції, прес-клуби, зу-
стрічі та семінари з метою привер-
нути увагу громадськості до про-
блем насильства в суспільстві. Крім 
цього, у вересні 2010 року проектом 
був створений спеціальний веб-сайт 
(www.stopit.org.ua) для того, щоб 
інформувати широку громадськість 
про щорічну кампанію та розміщу-
вати відповідні інформаційні ма-
теріали та публікації, в тому числі 
стислі описи національний кампаній 
та кампаній ООН щодо подолання 
насильства, посилання на Інтернет-
ресурси та електронну бібліотеку. 

Продовжуючи надбання попере-
дньої успішної роботи з телевізій-
ними ЗМІ, ПРМПЖ у партнерстві 
з Національною телекомпанією 
України у 2010 році створила серію 
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телевізійних ток-шоу, присвячених 
проблемі ґендерного насильства. 
5 телевізійних шоу «Легко бути 
жінкою», які транслюються вдень, 
та телевізійну програму в прайм-
тайм «Про головне» були спрямо-
вані на дві різні аудиторії: на домо-
господарок, які часто знаходяться у 
ситуації ризику стати жертвою до-
машнього насильства, і на загальну 
аудиторію. 

Особливим аспектом національної 
кампанії «Стоп насильству» у 2010 
році був її регіональний компонент. 
ПРМПЖ підтримала кілька заходів 
обласного рівня, що були спрямо-
вані на посилення обізнаності гро-
мадськості щодо попередження та 
протидії домашньому насильству, 
зокрема:                

Ґендерні молодіжні студії для сіль-• 
ської молоді «Формування ґен-
дерної культури серед сільської 
молоді», проведений 22-24 лис-
топада у Луганську. Метою цього 
заходу було надати лідерам сіль-
ських молодіжних організацій 
базову інформацію про поняття 
ґендеру та питання, пов’язані з 
ґендерним насильством.    

Всеукраїнська школа лідерів для • 
молодіжних громадських органі-
зацій та студентського самовря-
дування «Молодь проти насиль-
ства», організована 25-26 листо-
пада у Харкові.    

III Всеукраїнський семінар для • 
представників шкіл відповідаль-
ного батьківства та шкіл підго-
товки до шлюбу, проведений 1-3 
грудня у Закарпатській області. 

ПОСИЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОБІЗНАНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЯ
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Представники організацій, які 
працюють з батьками та майбут-
німи подружжями обмінювалися 
кращими практиками та обгово-
рювали можливості співробітни-
цтва.   

Художній форум молодіжних ін-• 
терактивних театрів був завер-
шальним заходом кампанії 10 
грудня в Луцьку. Центральною 
ідеєю форуму було використан-
ня мистецтва для запобігання та 
боротьби з насильством проти 
жінок в українському суспільстві.  

У результаті запроваджених заходів 
частка жінок, які були готові зателе-
фонувати на гарячу лінію та зверну-
тися по допомогу до міліції або інших 
служб, зросла приблизно на 30%2. 

Як було згадано вище, нагода святку-
вання Міжнародного жіночого дня 
також активно використовувалася 
проектом з тим, щоб запроваджені 
заходи стали поштовхом до серйоз-
ного розмірковування над ґендер-
ними питаннями та обстоюванні рів-
ності прав і можливостей. 

2  Дані, надані Міністерством у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту України.

4 березня 2009 року, за чотири дні 
до Міжнародного жіночого дня, ві-
домі українські чоловіки з ініціативи 
ПРМПЖ об’єдналися і створили «На-
ціональну мережу чоловіків-лідерів 
проти насильства». Під час органі-
зованого ПРМПЖ круглого столу та 
прес-конференції в Комітеті Верхо-
вної Ради України з питань прав лю-
дини, національних меншин і між-
народних відносин чоловіки-лідери 
з різних сфер діяльності звернулися 
до українського суспільства із закли-
ком прийняти і обстоювати нову не-
насильницьку модель поведінки. На 
сьогодні 25 чоловіків приєдналися до 
мережі, серед яких відомі українські 
артисти, журналісти, спортсмени та 
члени парламенту. 

Для відзначення Міжнародного жі-
ночого дня у 2010 році ПРМПЖ вті-
лив ідею створення «Декларації по-
ваги» – символічного документу, 
метою якою було посилити обізна-
ність українців щодо ґендерних пи-
тань та відновити зацікавленість та 
рішучість у запровадженні ґендерної 
рівності в країні. Реалізація цієї ідеї 
здійснювалася у тісному співробіт-
ництві з проектом ЄС «Права жінок 
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та дітей  в Україні — комунікаційний 
компонент». Публічна церемонія 
підписання проходила напередодні 
Міжнародного жіночого дня за учас-
тю більш ніж 30 відомих українських 
діячів та було широко висвітлена за-
собами масової інформації.

У 2011 році міжнародна спільнота 
відзначала сто років з часу першо-
го святкування Міжнародного жі-
ночого дня. В Україні 100 річниця 
стала чудовою нагодою ще більше 
привернути увагу громадськості до 
ґендерної проблематики. Для того 
щоб якомога краще використати цю 
нагоду ПРМПЖ організувала вистав-
ку «Міжнародний жіночий день – 
і100рія в фотографіях», яку відвідали 
понад 1 500 гостей протягом 11 днів 
і яка широко висвітлювалася у наці-
ональних ЗМІ (як у друкованих ЗМІ, 
так і на телебаченні).  

Протягом 2011 року дві відео-історії 
успіху було знято і розміщено на офі-
ційному youtube порталі ПРМПЖ 
youtube.com\EOWRUKR: 

Марафон: Ґендерна перемога – • 
про ґендерну нерівність у наго-
родженні учасників марафону, 
подолання якої стало можливим 
за допомогою Магнолія-ТБ.

Говоримо про ґендер – про нові • 
способи розкриття ґендерних 
проблем, які застосовує ПРМПЖ.   

Веб-сайт ПРМПЖ регулярно онов-
лювався упродовж всього періоду 
реалізації проекту. Для підвищення 
доступності інформаційних ресур-
сів у мережі Інтернет було виріше-
но розмістити всі книги та публіка-
ції онлайн для того, щоб ці ресурси 
були більш доступними для студентів 
вищих навчальних закладів, журна-
лістів і широкого загалу. У результаті 
цього наразі електронна бібліотека 
ПРМПЖ налічує понад 70 публікацій, 
досліджень та інших інтелектуальних 
продуктів з ґендерної тематики. 

Принцип видимої участі Європей-
ського Союзу та ПРООН був належ-
ним чином забезпечений під час 
проведення всіх публічних заходів 
Програми, відповідна символіка 
була присутня також на всій друко-
ваній продукції відповідно до керів-
них принципів щодо видимої участі 
Європейського Союзу. Ця друкована 
продукція також містила символіку 
Міністерства у справах сім’ї, молоді 
та спорту України (а пізніше Мініс-
терства соціальної політики України) 
як національних партнерів, залуче-
них до реалізації. Фінансування ЄС 
належним чином згадується у всіх 
новинах і/або інформації, що розмі-
щуються на сайтах ПРМПЖ та ПРО-
ОН, а також на медіа-ресурсах парт-
нерів  Програми на національному і 
регіональному рівнях. 
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Урок 1. Інвестувати в 
існуючу інфраструктуру для 
забезпечення сталості та 
здатності до відтворювання 

Інституціоналізація кращих практик 
разом із стабільним та постійним 
поширенням бажаних результатів і 
перетворень є невід’ємними складо-
вими успіху будь-якого проекту або 
заходу. Як проект ПРМПЖ пересвід-
чився на власному досвіді, набагато 
ефективніше працювати з чинни-
ми організаціями та відомствами, 
ніж намагатися сприяти створенню 
нових структур, які можуть не бути 
життєздатними довше, ніж термін 
самого проекту. Успішний досвід 
співпраці з державними центрами 
підвищення кваліфікації продемон-
стрував практичну застосовність цієї 
аксіоми. Передача галузевим фахів-
цям цих центрів методик навчання 
з акцентом на ґендерну чутливість 
дозволяє включити ґендерну освіту 
в процес академічної та професійної 
підготовки в рамках стабільно функ-
ціонуючих інституцій.      

Урок 2.   
Створювати тиск «знизу» 

Запровадження каскадних тренін-
гів продемонструвало, що державні 
структури та система освіти мають 
різні рівні сприйняття та опору по від-
ношенню до ґендерно-орієнтованої 
політики і практики. У той час як 
державні структури, якщо не чи-
нять опір, то є доволі повільними 
у сприйнятті нових інструментів та 
механізмів для утвердження ґендер-
ної рівності, освіта швидко реагує та 
навіть активно діє у напрямку запро-
вадження перетворень, особливо на 
нижчих щаблях системи. 

Це можна пояснити ініціативою 
«знизу», яка йде від вчителів і за-
вдяки якій заходи Програми у цьо-
му компоненті повністю зумов-
люються потребами і запитами 
(наприклад, Науково-практична 
конференція за підсумками VІ Все-
українського конкурсу студентів та 
молодих вчених з напрямку «Ґен-
дерні дослідження» у Тернопо-
лі; 2-й всеукраїнський конкурс на 
кращий урок ґендерної рівності, 
численні звернення від обласних 
центрів підвищення кваліфікації). 
Отже, вчителі стають реальною ру-
шійною силою перетворень у сфе-
рі ґендерної освіти. Оскільки чин-
на адміністративна реформа дещо 
стримує розвиток аналогічної ди-
наміки перетворень в структурах 
державної влади, рекомендується 
подумати над тим, як сприяти по-
яві ініціативи «знизу» від держав-
них службовців на регіональному 
рівні.   

Урок 3. Застосовувати 
багатобічний, заснований 
на співпраці підхід до 
вирішення комплексної 
проблеми

ПРМПЖ  усвідомила та ефективно 
використала розуміння того, що ви-
рішення проблеми попередження 
та протидії домашньому насильству 
є по суті багатопрофільним завдан-
ням, яке вимагає чітких, послідовних 
та взаємодоповнюючих дій у різних 
секторах, починаючи з навчання 
працівників міліції та розробки від-
повідних навчальних матеріалів, 
встановлення контактів і надання 
підтримки соціальним службам, 
партнерської взаємодії з неурядо-
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вими організаціями, які вирішують 
проблеми домашнього насильства, і 
закінчуючи підвищенням компетен-
ції суддів та проведенням багатопро-
фільних тренінгів. Сутність роботи 
над цим величезним і всеохоплюю-
чим завданням полягає у тому, що 
жодний захід, спрямований на од-
ного партнера або один вузький ас-
пект домашнього насильства, не ма-
тиме достатнього або довготривало-
го ефекту. Тільки проводячи широку 
роботу з багатьма зацікавленими 
сторонами у поєднанні з активним 
налагодженням зв’язків та взаємо-
дії, можна досягти сталих позитив-
них зрушень.    

Урок 4. Для того щоб стати 
поширеною практикою, 
ґендерне бюджетування 
вимагає цілеспрямованого 
та глибокого підходу 

Надзвичайно важливим є форму-
вання належного розуміння ґендер-
ного бюджетування та його значен-
ня для чинної реформи бюджетного 
процесу в Україні, а також донесення 
тієї думки, що доброчесне викорис-
тання ґендерного бюджетування 
демонструє рівень дотримання кра-
щих практик міжнародного досвіду. 
Крім цього, визначення «якірних» 
точок для введення ґендерного бю-
джетування в національний бюджет-
ний процес та бюджетну реформу є 
необхідними подальшими кроками 
до утвердження ґендерної рівності в 
Україні. 

Щоб стати поширеною практикою 
ґендерне бюджетування потребує 
більш цілеспрямованого, інтенсив-
ного та глибокого підходу. Майбутні 
заходи повинні проводитися вод-
ночас на двох рівнях: на обласному 
(охоплюючи всі області країни) та 

національному (за активної учас-
ті Міністерства фінансів України). 
Оскільки немає єдиного розуміння 
поняття ґендерного бюджетуван-
ня серед різних груп зацікавлених 
гравців, вважається, що одним із 
необхідних заходів має бути тренінг, 
який буде запропоновано не тільки 
державним службовцям, але і пред-
ставникам неурядових організацій, 
які потім зможуть виконувати роль 
наглядачів за виконанням місцевих і 
національних бюджетів.       

Урок 5. Дані щодо 
використання часу 
відкривають шлях до 
ґендерно дружньої політики

Суттєва і точна інформація про роль 
жінок в економічній та сімейній сфе-
рах є надзвичайно важливою для 
формулювання обґрунтованих та 
ефективних національних страте-
гічних програм. Утім, на даний час 
в Україні збирають дані по 48 з 73 
показників ЄЕК ООН, а найбільш 
помітною прогалиною є відсутність 
статистики щодо використання часу, 
тобто як жінки і чоловіки проводять 
час протягом дня: скільки часу при-
діляється роботі, особистому розви-
тку, дозвіллю, роботі по господар-
ству тощо.

Упевненість, яка була сформована та 
підтверджена в ході реалізації про-
екту, полягає у тому, що відсутність 
цих даних щодо використання часу 
та, внаслідок цього, відсутність еко-
номіки домогосподарств у традицій-
ному плануванні розвитку, означає, 
що картина процесу розвитку в кра-
їні є неповною, а розуміння ґендер-
ного дисбалансу є недостатнім. Не 
надання уваги різниці між часткою 
жінок і чоловіків у «додатковому часі 
на роботу по господарству» може 
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призводити до створення неналеж-
ної політики та планів, які в резуль-
таті призведуть до непередбаченого 
збільшення трудового навантажен-
ня жінок. 

Таким чином, дуже важливо, щоб 
Україна запровадила практику про-
ведення досліджень з використання 
часу. Це сприятиме кращому розу-
мінню та правильній оцінці  неопла-
чуваної праці та розподілу часу для 
жінок і чоловіків, а також створенню 
більш реалістичної політики і планів, 
спрямованих на подолання бідності 
та забезпечення ґендерної рівності в 
Україні.  

Урок 6. Відкривати і 
розвивати потенціал 
неурядових організацій

Створення та стимулювання націо-
нального надбання у сфері ґендер-
ної політики потребує міцного парт-
нерства з неурядовими організаці-
ями. Оскільки цих організації прак-
тично не торкаються хаотичні хвилі 
постійних політичних змін, неуря-

дові організації продемонстрували, 
що саме вони здатні забезпечити 
безперервність і наслідування наці-
ональних знань з ґендерної пробле-
матики та компетенції. Ці гравці за-
звичай мають потужну інституційну 
пам’ять та  відіграють вирішальну 
роль у здійсненні суворого нагля-
ду за державними програмами та 
механізмами (такими як, зокрема, 
Державна програма з утвердження 
ґендерної рівності). Збільшення до-
віри між державними установами 
та неурядовими організаціями є од-
ним з інгредієнтів формули успіху 
заходів, що призводить до більшої 
вірогідності сталості та відтворюва-
ності результатів. Тим не менш, як 
демонструє досвід надання грантів, 
необхідно посилити та розвивати 
далі компетенцію неурядових орга-
нізацій у сфері проектного менедж-
менту. На даному етапі розвитку 
багато обласних українських неуря-
дових організацій мають потреби у 
посиленні компетенції щодо управ-
ління, бюджетування та стратегіч-
ного планування. Хоча неурядові 
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організації зазвичай є каталізато-
рами суспільних перетворень, вони 
повинні знати, як застосовувати 
свої палкість та завзяття з достатньо 
сформованим стратегічним бачен-
ням та ефективними навичками ад-
міністрування.    

Урок 7. Успішна і стала 
інституціоналізація 
потребує соціального 
капіталу 

Еволюційний перехід від нефор-
мальних ініціатив до початків добре 
встановлених та інституціонізованих 
підходів можна спостерігати в сфері 
поширення ґендерної освіти в кра-
їні. Якщо на початку розгортання 
програмної діяльності проекту про-
ведення досліджень і робота зі сту-
дентами здійснювалися викладача-
ми університетів і фахівцями в галузі 
освіти спорадично, на завершаль-
них етапах реалізації ПРМПЖ можна 
наочно спостерігати, як неофіційні 
мережі фахівців і дослідників вирос-
ли настільки, щоб перетворитися на 
кафедри ґендерних досліджень та 
ґендерні освітні центри.

Одним з висновків проекту є те, що 
інституціоналізації передує необхід-
ність накопичення достатнього со-
ціального капіталу в межах існуючих 
неформальних мереж дослідників, 
викладачів вищої школи і практиків. 
Ці мережі, які необхідно підтримува-
ти задля забезпечення їх самодостат-
ності, слугують наріжним каменем, 
на якому ґрунтується інституціона-
лізація. Професійні мережі та осо-
бисті контакти, сформовані в ході 
реалізації проекту, також відіграва-
ли важливу роль у наданні імпульсу 
дослідженням ґендерних аспектів у 
численних соціальних та економіч-
них сферах.        

Урок 8. Поєднання 
компетенції з комунікацією 
посилює ефективність 
проекту     

Ще одним важливим уроком, який 
має бути винесений з досвіду реа-
лізації ПРМПЖ, є те, що комуніка-
ція, інформаційно-роз’яснювальна 
діяльність, зв’язки з громадськістю 
та акцент на роботі з конкретни-
ми групами всередині суспільства 
є невід’ємною частиною просуван-
ня ґендерної проблематики. Кому-
нікація дозволяє тримати питання 
ґендерної рівності в центрі уваги 
суспільства в цілому – від молоді до 
людей старшого покоління, від по-
літиків до представників громадян-
ського суспільства. Тож, інтегрування 
ретельно розроблених комунікацій-
них компонентів у будь-які програм-
ні заходи посилює їх ефективність. 

З іншого боку, виокремлення кому-
нікації та втрата синергії з компетен-
цією в сфері поширення ґендерних 
знань та принципів ґендерної чут-
ливості можуть призвести до збіль-
шення витрат на реалізацію зусиль 
та невдалих випадків «комунікації 
заради комунікації», через що самі 
зусилля втрачають плідність. Отже, 
будь-який наступний виконавець (від 
міжнародного проекту до обласної 
неурядової організації) має віднай-
ти власний рецепт, як досягти най-
оптимальніше співвідношення між 
предметом та засобами і каналами 
комунікації, які використовуються 
для донесення головних ідей.    

Урок 9. Створювати 
соціальний попит на зміни

У той час як прийняття відповідних 
законів, внесення поправок, забез-
печення можливості перетворень та 
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належного фінансування ініціатив у 
сфері поширення ґендерних знань 
і принципів ґендерної чутливості є 
надзвичайно важливими та нале-
жать (здебільшого) сфері державно-
го управління, потрібно мати нескін-
ченний багатоголосний соціальний 
попит на перетворення у ґендерній 
сфері. У багатьох аспектах україн-
ське суспільство все ще потребує сут-
тєвого пробудження такого попиту 
для того, щоб почати долати ґендер-
ні стереотипи, які пронизують кожну 
сферу суспільних відносин. 

Таким чином необхідно «пробуди-
ти» соціальний попит на ґендерну 
рівність шляхом повноцінної кампа-
нії формування громадської обізна-
ності (яка має включати соціальну 
рекламу, телевізійні та радіопрогра-
ми, буклети й брошури, кліпи в Інтер-
неті тощо), спрямованої на широкий 
загал та зосередженої на тих темах, 
які безпосередньо впливають на по-
всякденне життя кожного мешканця 
України (поєднання сімейного життя 
з робочими обов’язками, питання 
домашнього насильства тощо).       

Урок 10. Спрямовувати 
зусилля на молодь, яка є 
двигуном змін поведінки  

Комунікаційні елементи та елемен-
ти зв’язків з громадськістю в рамках 
заходів, спрямованих на поширення 
ґендерної обізнаності та формуван-
ня ґендерної культури суспільства в 
цілому, як правило, знаходять осо-
бливо позитивний відгук у молоді. 
Молодь є рушійною силою змін у 
ставленнях. Також молодь є незамін-
ним чинником поширення інформа-

ції та залучення інших до участі. Мо-
лоді люди здатні пропонувати нові 
ідеї та використовувати інноваційні 
підходи у будь-якій сфері, у тому числі 
в сфері забезпечення ґендерної рів-
ності, яка все ще іноді сприймається 
як суперечлива тема в українському 
суспільстві (особливо старшим по-
колінням, яке домінує у політичній 
еліті та сфері прийняття рішень за-
галом). Отже, один з уроків, яким 
необхідно поділитися, є те, що інно-
ваційні заходи (такі як GenderCamp, 
GenderFilmFest, GenderQuest тощо), 
спрямовані головним чином на ау-
диторію молодих людей, часто за до-
помогою соціальних мереж, є яскра-
вими доказами того, як ентузіазм 
молодих учасників може сприяти 
утвердженню ґендерної рівності.   

Урок 11. Координація 
донорських організацій 
у сфері ґендерних питань 
потребує вдосконалення

Наостанок, важливо відмітити необ-
хідність покращення координації 
донорських організацій у сфері за-
безпечення ґендерної рівності та по-
передження і протидії домашньому 
насильству. Чинна структура коорди-
нації донорів, встановлена урядом 
України, не містить посилання або 
згадування ґендерної рівності та бо-
ротьби з домашнім насильством ні 
в одній з тематичних підгруп. Отже, 
ситуацію необхідно змінити з тим, 
щоб тема ґендерної рівності була 
адекватно представлена серед зу-
силь міжнародної спільноти в Укра-
їні та включена в роботу інших про-
ектів та ініціатив.
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КОМПОНЕНТ 1. ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА

Назва Тип Цільова аудиторія Мова
Ґендерна статистика України: 1. 
сучасний стан, проблеми, напрями 
вдосконалення, видання 1, Ірина 
Калачова., Київ, 2009

Дослідження Державні службовці
Неурядові організації 

Українська

Ґендерна статистика України: 2. 
сучасний стан, проблеми, напрями 
вдосконалення, видання 2, Ірина 
Калачова., Запоріжжя, 2009

Дослідження Державні службовці
Неурядові організації

Українська

Жінки і чоловіки в Україні,3.  Ірина 
Калачова., Київ, 2011

Статистика Державні службовці
Неурядові організації

Українська

Організаційні та правові елементи 4. 
інституційного механізму 
забезпечення ґендерної рівності 
в Україні, колективне авторство, 
Запоріжжя, 2011

Рекомендації Державні службовці
Неурядові організації

Українська

Коментарі до Закону України 5. 
«Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок та чоловіків», 
колективне авторство, Запоріжжя, 
2011

Рекомендації Державні службовці
Неурядові організації

Українська

Жінки та чоловіки на ринку 6. 
праці України, Пер Ларсон, Ольга 
Аксьонова, Київ, 2011

Дослідження і 
рекомендації

Державні службовці
Неурядові організації

Українська та 
англійська 

Модуль «Тренінг для тренерок/7. 
тренерів з ґендерної рівності та 
впровадження ґендерної політики 
в Україні», колективне авторство, 
Запоріжжя, 2011

Підручник Державні службовці Українська

Підручник для державних 8. 
службовців  «Ґендерна політика в 
системі державного управління», 
Валентина Гошовська, Київ 2011

Підручник Державні службовці Українська

Підручник для державних 9. 
службовців «Основи ґендерної 
політики в парламентській 
діяльності»,  Валентина Гошовська, 
Київ 2011

Підручник Державні службовці Українська

Підручник для державних 10. 
службовців «Реалізація ґендерної 
політики в управлінні освітою», 
Валентина Гошовська, Київ 2011

Підручник Державні службовці Українська

Ґендерні бюджети (2005), 11. 
ДеббіБаддленер, Запоріжжя, 2011

Підручник Державні службовці
Неурядові організації

Російська 

Пекін+15.  Україна 1995-2010, 12. Київ, 
2009

Державна 
доповідь

Державні службовці
Неурядові організації

Англійська 

ДОДАТОК 1ДОДАТОК 1
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ
Програма рівних можливостей      
і прав жінок в Україні 2008-2011
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КОМПОНЕНТ 2. ҐЕНДЕРНА ОСВІТА

Назва Тип Цільова аудиторія Мова
Ґендерні стандарти сучасної освіти. 13. 
Частина 1, Оксана Кікінежді та інш., 
Київ 2010

Рекомендації щодо 
ґендерно орієнтованих 
стандартів в освіті 

Педагоги, державні 
службовці МОН

Українська

Ґендерні стандарти сучасної освіти. 14. 
Частина 2, Олена Сєміколєнова, 
Київ 2011

Збірка уроків з 
ґендерних питань

Вчителі Українська

Рекомендації щодо 
ґендерного аналізу 
освітніх програм

Вчителі Українська

Рекомендації щодо 
ґендерного аналізу 
шкільних підручників та 
посібників 

Вчителі Українська

Ґендерні стандарти сучасної освіти. 15. 
Частина 1, Оксана Кікінежді, Тетяна 
Дороніна, Світлана Тунтуєва,  Київ 
2011

Рекомендації Вчителі Українська

“Як навчити школярів долати 16. 
ґендерні стереотипи”, Тетяна 
Говорун, Київ, 2011

Посібник для вчителів Вчителі Українська

Ґендерна освіта – ресурс розвитку 17. 
паритетної демократії, Володимир 
Кравець та інш., Київ, 2011

Збірка матеріалів 
зі студентської 
конференції 

Студенти / Вчителі Українська 
/ Російська 
/ Польська / 
Англійська

Матеріали конференції 18. 
«Всеукраїнський форум з 
ґендерної освіти», Київ, 2010

Збірка матеріалів 
зі студентської 
конференції

Студенти / Вчителі Ukrainian

“Ми – різни, ми - рівні: основи 19. 
культури ґендерної рівності”, 
Олена Сєміколєнова, Київ, 2010

Шкільний підручник 
для 9-11 класів 

Школярі / Вчителі 
/ для широкого 
загалу

Українська

“Ми – різни, ми - рівні” 20. 
Методологічний посібник,  Олена 
Сєміколєнова, Київ, 2011

Підручник Вчителі/студенти 
педагогічних ВУЗів

Українська

КОМПОНЕНТ 3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Назва Тип Цільова аудиторія Мова
Національна кампанія «Стоп 21. 
насильству!», Київ, 2009

Інформаційні 
матеріали

Для широкого загалу Українська/
Англійська 

Стан системи попередження 22. 
насильства в сім’ї в Україні: 
правові, соціальні, психологічні 
та медичні аспекти, Олена 
Кочемировська та інш., Київ, 2010  

Оцінювання системи 
попередження 
насильства в сім’ї в 
Україні та експертні 
рекомендації 

Науковці, юристи, 
інспектори міліції, 
соціальні та медичні 
працівники, інші 
працівники у 
сфері запобігання 
домашньому 
насильству, неурядові 
організації, студенти, 
вчителі 

Українська

Ефективне запобігання 23. 
та реагування на випадки 
насильства в сім’ї, Світлана 
Павлиш, Ганна Христова,, 2010

Посібник для 
тренерів 

Інспектори міліції 
(та інші державні 
службовці, які 
відповідають за 
попередження 
домашнього 
насильства)

Українська
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Попередження домашнього 24. 
насильства, Олена Уварова, 
Запоріжжя, 2011

Посібник Інспектори міліції Українська

Проблема насильства в 25. 
українських сім’ях. Соціологічне 
опитування., GfKUkraine, 
Запоріжжя 2010

Опитування Для широкого загалу Українська

Стандарти надання соціальних 26. 
послуг особам, які постраждали 
від насильства в сім’ї, Олена 
Кочемировська, Ганна Христова, 
Запоріжжя,  2011

Дослідження Юристи, працівники 
соціальних служб, 
неурядові організації, 
для широкого загалу

Українська

Система органів та установ 27. 
які надають соціальні послуги 
жертвам насильства в сімї в 
Україні, колективне авторство, 
Запоріжжя, 2011

Дослідження і 
рекомендації

Юристи, працівники 
соціальних служб, 
неурядові організації, 
для широкого загалу

Українська

«Фундаментальні принципи 28. 
розгляду судами справ 
пов’язаних з насильством в сім’ї», 
Ольга Шаповалова, Київ, 2011

Рекомендації Судді Українська

Специфіка розгляд судами справ 29. 
пов’язаних з насильством в сім’ї,  
Ганна Христова, Київ, 2011

Навчальна програма Судді Українська

Проблема ґендерного паритету 30. 
в органах внутрішніх справ 
України. Соціальний аналіз 
проблеми, Катерина Левченко, 
Світлана Павлиш, Київ, 2009 

Аналітичне 
дослідження 

Державні службовці 
МВС, для широкого 
загалу

Українська

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОДУКТИ

Назва Тип Цільова аудиторія Мова
Ґендерний портрет 31. 
українського суспільства, Ніна 
Світайло та інш., Суми 2009

Аналітичне дослідження 
сумського ґендерного 
ресурсного центру 

Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

Ґендерний портрет 32. 
Чернівецької області, 
колективне авторство, 
Чернівці,  2009

Дослідження Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

Ґендерний портрет Вінницької 33. 
області, колективне авторство, 
Вінниця, 2010

Дослідження Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

Жінки і чоловіки на Вінниччині, 34. 
С.Рибалко, Вінниця 2010

Дослідження Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

Ґендерний портрет Луганської 35. 
області, колективне авторство, 
Луганськ, 2010

Дослідження Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

Ґендерний портрет 36. 
Закарпатської області, 
Н.Гриник, Ужгород, 2009

Дослідження Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

Ґендерний портрет Сумської 37. 
області, колективне авторство, 
Суми, 2009

Дослідження Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

Ґендерний портрет Криму, 38. Дмитро 
Хуткий, Сімферополь, 2011

Дослідження Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

Суїцидальна поведінка серед 39. 
чоловіків Вінницької області,  
колективне авторство, Вінниця, 2010

Соціологічне 
дослідження

Державні службовці, 
неурядові організації

Українська
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СПИСОК ПРОДУКТІВ
Програма рівних можливостей      
і прав жінок в Україні 2008-2011

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ І ОПИТУВАНЬ

No Назва Тип Цільова аудиторія Мова

1 Ґендерна статистика України: 
сучасний стан, проблеми, напрями 
вдосконалення, видання 1 (2009)

Дослідження і 
рекомендації 

Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

2 Ґендерна статистика України: 
сучасний стан, проблеми, напрями 
вдосконалення, видання 2 (2010)

Дослідження і 
рекомендації

Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

3 Державна доповідь «Ґендерна освіта 
в Україні»

Статистика і 
інформація

Державні службовці Українська

4 Жінки і чоловіки в Україні Статистика Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

5 Жінки та чоловіки на ринку праці 
України 

Дослідження і 
рекомендації

Державні службовці, 
неурядові організації

Українська/
Англійська 

6 Проблема насильства в українських 
сім’ях. Соціологічне опитування. 

Дослідження/
опитування

Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

7 Ґендерний портрет українського 
суспільства 

Дослідження Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

8 Ґендерний портрет Чернівецької 
області 

Дослідження Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

9 Ґендерний портрет Вінницької області Дослідження Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

10 Ґендерний портрет Житомира Дослідження Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

11 Жінки і чоловіки Вінниці Дослідження Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

12 Ґендерний портрет Луганської області Дослідження Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

13 Ґендерний портрет Закарпатської 
області 

Дослідження Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

14 Ґендерний портрет Сумської області Дослідження Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

15 Ґендерний портрет Криму Дослідження Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

16 Соціологічне дослідження 
«Суїцидальна поведінка серед 
чоловіків Вінницької області»

Дослідження Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

17 Окремі напрямки ґендерної статистики 
у Полтавській області 

Статистика Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

18 Окремі напрямки ґендерної статистики 
у Миколаївській області 

Статистика Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

19 Окремі напрямки ґендерної статистики 
у Черкаській області

Статистика Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

20 Окремі напрямки ґендерної 
статистики у Донецькій області

Статистика Державні службовці, 
неурядові організації

Українська
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21 Окремі напрямки ґендерної статистики 
у Дніпропетровській області 

Статистика Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

22 Дослідження на тему: «Представництво 
жінок та чоловіків в органах 
законодавчої влади та місцевого 
самоврядування в Україні: стан, 
тенденції та перспективи»

Дослідження Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

23 Дослідження «Гендерні особливості 
міграційної поведінки населення 
України»

Дослідження/
опитування

Державні службовці, 
неурядові організації, 
для широкого загалу

Українська

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, ОСВІТНІ ПРОГРАМИ І МАТЕРІАЛИ

No Назва Тип Цільова аудиторія Мова

24 Модуль «Тренінг для тренерок/тре-
нерів з ґендерної рівності та впрова-
дження ґендерної політики в Україні»

Підручник Державні службовці Українська

25 Підручник для державних службовців  
«Ґендерна політика в системі держав-
ного управління»

Підручник Державні службовці Українська

26 Підручник для державних службовців 
«Основи ґендерної політики в парла-
ментській діяльності»

Підручник Державні службовці Українська

27 Підручник для державних службов-
ців «Реалізація ґендерної політики в 
управлінні освітою» 

Підручник Державні службовці Українська

28  “Як навчити школярів долати ґендер-
ні стереотипи”(2011)

Підручникдля 
вчителів

Вчителі Українська

29  “Ґендерна рівність в освіті” Підручник для 
тренерів

Вчителі Українська

30  “Ми – різни, ми - рівні: основи культури 
ґендерної рівності” (2010, 2 видання)

Підручник для 
9-11 класів

Вчителі/студенти Українська

31  “Ми – різни, ми - рівні” Методологіч-
ний посібник 

Підручникдля 
вчителів

Вчителі Українська

32 Спецкурс Луганського обласного інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти   
«соціально-педагогічні умови поперед-
ження насильства над дітьми»

Освітня про-
грама

Педагогічний колек-
тив 

Українська

33  “Ефективне запобігання та реагуван-
ня на випадки насильства в сім’ї”

Підручник Інспектори міліції (та 
інші державні службов-
ці, які відповідають за 
попередження домаш-
нього насильства)

Українська

34 Попередження домашнього насильства Посібник Інспектори поліції Українська

35 Посібник «Розгляд судами справ 
пов’язаних з насильством в сім’ї»

Підручник Судді Українська

36  “Ґендерна соціалізація молодших 
школярів” 

Методологіч-
ний посібник

Вчителі Українська

37  “Ґендерне виховання дошкільнят” Методологіч-
ний посібник

Вчителі Українська

38 Плани конспекти уроків фіналістів всеу-
країнського конкурсу уроків з ґендерної 
рівності у 2010 році / Ґендерні стандарти 
сучасної освіти. Частина 2

Уроки Вчителі Українська
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39 Плани конспекти уроків фіналістів 
всеукраїнського конкурсу уроків з по-
передження домашнього насильства 
у 2011 році / Ґендерні стандарти сучас-
ної освіти. Частина 3

Уроки/публі-
кація

Вчителі Українська

40 Навчальна програма інтегрованого 
курсу «Ґендерна освіта:теорія і практи-
ка» для студентів 2-4 курсів  / Ґендерні 
стандарти сучасної освіти. Частина 3

Освітня про-
грама/публі-
кація

Вчителі Українська

41 Програма навчального курсу «Теоретико-
методичні засади ґендерної освіти» для 
студентів 2 курсу / Ґендерні стандарти су-
часної освіти. Частина 3

Освітня про-
грама/публі-
кація

Вчителі Українська

АНАЛІТИЧНІ ТА ІНШІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОДУКТИ 

No Назва Тип Цільова аудиторія Мова

42 Рекомендації щодо впровадження 
ґендерних підходів у систему дошкіль-
ної та початкової освіти / Ґендерні 
стандарти сучасної освіти. Частина 1 

Рекомендації/
публікації

Вчителі, державні 
службовці

Українська

43 Рекомендації щодо впровадження ґен-
дерних підходів у державний стандарт 
базової і повної середньої освіти/ Ґендерні 
стандарти сучасної освіти. Частина 1

Вчителі, державні 
службовці

Українська

44 Рекомендації щодо впровадження ґен-
дерних підходів у систему професійно-
технічної освіти України та державних 
стандартів професійно-технічної освіти 
з конкретних професій / Ґендерні стан-
дарти сучасної освіти. Частина 1

Вчителі, державні 
службовці

Українська

45 Рекомендації щодо впровадження 
ґендерних підходів у навчальні про-
грами вищої освіти/ Ґендерні стандар-
ти сучасної освіти. Частина 1

Вчителі, державні 
службовці

Українська

46 Аналіз освітніх програм для загальноосвіт-
ніх навчальнихзакладів (основної та стар-
шої школи)щодо відображення в їхньому 
змістіґендерного ком опонента/Ґендерні 
стандарти сучасної освіти. Частина2

Рекомендації/
публікації

Вчителі, державні 
службовці

Українська

47 Аналіз освітніх програм для спеці-
альних загальноосвітніх шкіл (шкіл-
інтернатів )для дітей, які потребують 
корекції фізичного та /або розумо-
вого розвитку, щодо відображення в 
їхньому змісті ґендерного компонента

/ Ґендерні стандарти сучасної освіти. Частина2

Вчителі, державні 
службовці

Українська

48 Ґендерна експертиза шкільних підручни-
ків та навчальних посібників для загально-
освітніх навчальних закладів / Ґендерні 
стандарти сучасної освіти. Частина2

Вчителі, державні 
службовці

Українська

49 Організаційні та правові елементи ін-
ституційного механізму забезпечення 
ґендерної рівності в Україні  

Рекомендації Державні службовці, 
неурядові організації

Українська
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50 Коментарі до Закону України «Про за-
безпечення рівних прав та можливос-
тей жінок та чоловіків» 

Дослідження 
та рекомен-
дації

Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

51 Концепція загальнодержавної цільо-
вої соціальної програми забезпечен-
ня рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків на період до 2015 року

Проект за-
кону

Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

52 Моніторинг виконання Державної 
програми з утвердження  ґендерної 
рівності в українському суспільстві 
на національному та регіональному 
рівнях

Дослідження Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

53 Стандарти недискримінаційної рекла-
ми за ознакою статі 

Дослідження 
та рекомен-
дації

Організації, що працю-
ють у сфері рекламно-
го бізнесу, неурядові 
організації

Українська

54 Пекін+15.  Україна 1995-2010 Публікації Державні службовці, 
неурядові організації

Українська

55 Дослідження «Стан системи поперед-
ження насильства в сім’ї в Україні: 
правові, соціальні, психологічні та ме-
дичні аспекти»

Публікації Юристи, для широкого 
загалу

Українська

56 Концепція Загальнодержавної цільо-
вої соціальної програми підтримки 
сім’ї та демографічного розвитку на 
період до 2015 року

Проект за-
кону

Юристи, для широкого 
загалу

Українська

57 Проект Закону України «Про внесен-
ня змін до Закону України «Про попе-
редження насильства в сімї» та інших 
законодавчих актів»  

Проект за-
кону

Юристи, для широкого 
загалу

Українська

58 Інструкція щодо порядку взаємодії 
управлінь (відділів) у справах сім'ї, мо-
лоді та спорту, служб у справах дітей, 
центрів соціальних служб для сім'ї, ді-
тей та молоді та відповідних підрозді-
лів органів внутрішніх справ з питань 
здійснення заходів з попередження 
насильства в сім'ї

Проект за-
кону

Державні службовці 
відповідних Мініс-
терств

Українська

59 Розпорядження 1 грудня 2010 р. n 
2154-р про затвердження плану за-
ходів з проведення національної кам-
панії "стоп насильству!" на період до 
2015 року 

Проект за-
кону

Юристи, державні 
службовці, для широ-
кого загалу

Українська

60 Стандарти надання соціальних послуг 
особам, які постраждали від насиль-
ства в сім’ї: міжнародний досвід та 
рекомендації для України

Дослідження Юристи, представники 
соціальних служб, для 
широкого загалу

Українська

61 Освітні курс «Розгляд судами справ, 
пов’язаних з насильством в сімї» 

Освітня про-
грама

Судді Українська
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62 Проблемні питання взаємодії органів 
внутрішніх справ України, управлінь 
у справах сім’ї, молоді та спорту, цен-
трів соціальних служб інших підрозді-
лів обласного рівня з питань запобі-
гання та протидії насильству в сім’ї.

Рекомендації Державні службовці 
МСМС України

Українська

63 Моніторинг помічниками Міністра 
внутрішніх справ України з прав лю-
дини діяльності органів внутрішніх 
справ України  у сфері протидії та за-
побігання насильству в сім’ї

Аналітичні 
дослідження і 
рекомендації 

Державні службовці 
МВС України

Українська

64 Проблема ґендерного паритету в 
органах внутрішніх справ України. Со-
ціальний аналіз проблеми 

Аналітичне 
дослідження 

Державні службовці 
МВС України, для ши-
рокого загалу

Українська

65 Система органів та установ які нада-
ють соціальні послуги жертвам на-
сильства в сімї в Україні 

Публікація Соціальні службовці, 
юристи, неурядові ор-
ганізації, для широко-
го загалу 

Українська

66 Публікації з конференції “Ґендерна 
освіта – ресурс розвитку паритетної 
демократії” 

Матеріали 
конференції/
публікації

Студенти/аспіранти/
вчителі

Українська

67 Матеріали конференції «Всеукраїн-
ський форум з ґендерної освіти»

Матеріали 
конференції/
публікації

Студенти/аспіранти/
вчителі

Українська

68 Рекомендації з «Всеукраїнського фо-
руму з ґендерної освіти»

Матеріали 
конференції

Вчителі/державні 
службовці

Українська

69 Моніторинг українського законо-
давства по запобіганню та поперед-
женню домашнього насильства (2001 
-2011)

Результати 
моніторингу 

Державні службовці, 
експерти, дослідники, 
вчителі, студенти, для 
широкого загалу 

Українська/
Англійська 

70 Дослідження “Соціальні портрети сту-
дентських родин”

Аналітичне 
дослідження

Державні органи ви-
конавчої влади, міс-
цеві органи влади, 
неурядові організації, 
вчителі, вчені, журна-
лісти, студенти

Українська

71 Збірник найкращих практик, дружніх 
до сім’ї ініціатив «Назустріч сім’ї» 

Публікація Державні органи ви-
конавчої влади, міс-
цеві органи влади, 
неурядові організації, 
вчителі, вчені, журна-
лісти, студенти

Українська

72 Ґендерні бюджети Рекомендації Державні службовці, 
неурядові організації

Російська 

АУДІО, ВІДЕО ТА ІНШІ МАТЕРІАЛИ

No Назва Тип Цільова аудиторія Мова

73 Ґендерна карта України Інтерактивна 
база даних 

Державні служ-
бовці, неурядові 
організації,Для широ-
кого загалу

Українська

74 Ґендерний освітній портал

http://www.osportal.org.ua

Вебсайт Для широкого загалу Українська

75 Відео уроків Всеукраїнського конкурсу 
ґендерних уроків 2010

Відео Для широкого загалу Українська
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76 Відео з фіналу Всеукраїнського кон-
курсу ґендерних уроків 2010 http://
www.osportal.org.ua/index.php/2011-
01-20-08-31-20/2011-01-26-08-04-53

Відео Для широкого загалу Українська

77 Відео уроків Всеукраїнського конкурсу 
уроків по запобіганню домашнього 
насильства 2011

Відео Для широкого загалу Українська

78 Відео з фіналу Всеукраїнського кон-
курсу уроків по запобіганню домаш-
нього насильства 2011 

Відео Для широкого загалу Українська

79 Карикатури ґендерних стереотипів 

http://www.facebook.com/#!/media/set/
?set=a.277941965560151.71909.201794
129841602&type=3

http://www.flickr.com/photos/
undpukraine/sets/72157628202716421/

Відео Для широкого загалу Українська /
Англійська

80 51 короткометражних ґендерних фільмів 

http://www.youtube.com/user/
GenderTube

Відео Для широкого загалу Українська /
Англійська

81 4 тренінгових фільмів з ґендерних питань Відео Для широкого загалу Українська /
Англійська

82 7 короткометражних фільмів з за-
побігання домашньому насильству 
http://gender.undp.org.ua/index.
php?option=com_content&view=article
&id=119&Itemid=104&lang=ua

Відео Для широкого загалу Українська /
Англійська

83 10-хвилинний тв-фільм «Стоп на-
сильству!» http://www.youtube.com/
watch?v=DLpnsCA4AYY 

Відео Для широкого загалу Українська

84 5 записів тв-шоу“Легко бути жін-
кою” http://gender.undp.org.ua/index.
php?option=com_content&view=article
&id=102&Itemid=96&lang=en

Відео Для широкого загалу Українська

85 Вебсайт кампанії «Стоп 
насильству!»www.stopit.org.ua

Вебсайт Для широкого загалу Українська

86 Інформаційні матеріали кампанії 
«Стоп насильству!»

Брошура Для широкого загалу Українська /
Англійська

87 Постери з запобігання домашньому 
насильству 

Постери Для широкого загалу Українська

88 “HERstory” виставка присвячена 20 
рокам жіночого руху в Україні (ґендер-
ний музей в Харкові)

http://www.flickr.com/photos/
undpukraine/sets/72157627436912394/

Виставка Для широкого загалу Українська

89 Буклет “Кафедра педагогіки і ґендер-
ної рівності / Тернопільській націо-
нальний університет ім. В.Гнатюка”

Буклет Для широкого загалу Українська

90 Абетка (дитяча розмальовка) Публікація Ученики дошкільних 
установ і перших класів

Українська

91 Настільна гра «Стоп насильству» («Во-
лонтер»)

Настільна гра  Для широкого загалу Українська

92 Листи до незнайомки. Невигадані 
життєві історії. Черкаси

Публікація Для широкого загалу Українська

93 Збірка презентацій PowerPoint Презентації Експерти з ґендерних 
питань

Українська/
Англійська

94 Збірка сценаріїв та розкадровок тре-
нінгових фільмів з ґендерних питань 

Сценарії та 
розкадровки

Для широкого загалу Українська
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No Назва Тип Мова

95 Ґендерні ресурсні центри База даних Українська
96 Ґендерні кафедри та ґендерні освітні центри при Університетах База даних Українська
97 Експерти з попередження домашнього насильства База даних Українська
98 Експерти з ґендерної освіти База даних Українська
99 Експерти з впровадження ґендерної політики База даних Українська
100 Тренери з попередження домашнього насильства База даних Українська
101 Тренери з ґендерної освіти База даних Українська
102 Тренери з впровадження ґендерної політики База даних Українська
103 Центри підвищення кваліфікації центри (освіта) База даних Українська
104 Центри підвищення кваліфікації центри (державні служба) База даних Українська
105 Партнерські організації База даних Українська
106 Конкурси Концепти та 

технічні за-
вдання 

Українська 
/Англійська

107 GenderQuest Концепти і сце-
нарії 

Українська 
/Англійська
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Проект співфінансується Європейським Союзом 
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