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ПРООН висловлює подяку за підтримку й співпрацю всім організаціям та устано-
вам, які брали участь у реалізації Проекту « Програма рівних можливостей та прав 
жінок в УкраЇні», зокрема,  Міністерству соціальної політики України, Міністерству 
освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерству внутрішніх справ України, а 
також обласним державним адміністраціям та обласним радам, представникам 
громадянського суспільства і громадським організаціям та ЗМІ.
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ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ 2011 РОКУ
 Зареєстровано законопроект №8487 «Про внесення змін до деяких законо-

давчих актів стосовно забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоло-
віків», підготовлений за експертною підтримкою Програми рівних можливос-
тей та прав жінок.1

 Проведено 6 обласних семінарів з використання ґендерної статистики, метою 
яких було посилення компетентності державних службовців обласного рівня 
щодо розробки регіональних стратегічних програм і планів дій звикористан-
ням важливих і достовірних ґендернодезагрегованих статистичних даних. При 
належному застосуванні ґендерна статистика є потужним інструментом як для 
виявлення прогалин і  ґендерного дисбалансу, так і для розробки ефективних 
рішень та заходів реагування.     

 Організовано і проведено понад 900тренінгів для більш ніж 18 000 державних 
службовців, понад1150тренінгів для більш ніж 23 500 працівників системи осві-
ти та понад450тренінгів для більш ніж 9 000 дільничних інспекторів міліції.

 Зміцнення спроможностей неурядових організацій займатись розв‘язанням 
ґендерних проблем шляхом надання грантової підтримки 15 проектам, спря-
мованим на попередження домашнього насильства та поширення знаньз 
питань тендеру і принципів ґендерної чутливості середстудентів і членів ака-
демічної танаукової спільноти. 

 Організовано і проведено виставку «Міжнародний жіночий день – і100рія у 
фотографіях», яку відвідали понад 1500 гостей протягом 11 днів.

 Програмою ПРМПЖ запроваджено низку важливих інноваційних інструмен-
тів для донесення та висловлювання ґендерних проблем, зокрема конкурс на 
кращий короткометражний фільм на ґендерну тематику «Ген Рівності», все-
охоплююча ініціатива з підвищення обізнаності громадськості, яка включала 
такі заходи, як літній табір GenderCampтафестиваль короткометражних філь-
мів GenderFilmFest, який став кульмінацією цього конкурсу.

 Проект «Стандартів недискримінаційної реклами за ознакою статі в Україні» 
представлено для обговорення представникам провідних PR-агентств та ре-
кламних агенцій на семінарі з недискримінаційної реклами.

 Національний форум «Україна - суспільство рівних можливостей» зібрав по-
над 200 учасників та сприяв підвищенню громадської уваги до питань рівних 
можливостей для чоловіків і жінок та встановленню партнерських відносин 
між урядом, неурядовими організаціями, представниками бізнесу та ЗМІ у 
справі запровадження ґендерної рівності у різних галузях суспільного життя. 

 Розроблено три навчальні курси для державних службовців, зокрема «Гендер-
на політика в системі державної служби», «Ґендерна політика в системі управ-
ління освітою» та « Ґендерна політика в парламентській діяльності» з метою їх 
подальшого включення у навчальний план Національної академії державного 
управління при Президентові України.

 Проведено Міжнародну конференцію в рамках головування України в Коміте-
ті Міністрів Ради Європи «Сучасні тенденції розвитку національних механізмів 
забезпечення рівності жінок і чоловіків в європейських країнах», яка сприяла 
формулюванню вимог до ефективного функціонування національних меха-
нізмів забезпечення ґендерної рівності.  

 Організовано і проведено конкурс на кращий урок на тему запобігання на-
сильству в сім’ї, який сприяв підвищенню рівня компетентності вчителів щодо 
виявлення та належного реагування на випадки домашнього насильства. 

 Розроблено інноваційні інтелектуальні продукти для суддів, зокрема посібник 
«Розгляд справ з питань домашнього насильства в Україні: відповідність між-

1  Проект закону передбачає встановлення ґендерних квот у Верховній Раді України, центральних органах 
виконавчої влади, у списках політичних партій такерівних партійних органах. Цей законопроект був підготовлений 
Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту. Якщо законопроект буде схвалено та прийнято, він слугуватиме ба-
зою для створення більш сприятливих умов для кращого представництва жінок у політичній та соціальній сферах.   
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ІНІЦІАТИВИ ТА ЗАХОДИ, ЗАПРОВАДЖЕНІ У 2011 РОЦІ
(У ХРОНОЛОГІЧНОМУ ПОРЯДКУ)

Зустріч з метою обговорення результатів навчального візиту для вчителів до Литви, Київ (4 лютого), 22 • 
учасника;
Відкриття фотовиставки«Міжнародний жіночий день – і100рія в фотографіях», Київ (2 березня), 120 • 
учасників; 
Національний форум «Україна - суспільство рівних можливостей», Київ (2-3 березня), 120 учасників;• 
Семінари з використання ґендерної статистикидля представників різних управлінь обласних державних • 
адміністрацій та обласних неурядових організацій, Донецьк (10-11 березня), 37 учасників, Дніпропетровськ 
(24-25 березня), 36 учасників; Кіровоград (7-8 квітня), 35 учасників, Полтава (21-22 квітня), 32 учасника, 
Миколаїв (12-13 травня), 33 учасника, Черкаси (9-10 червня), 37 учасників.
2 робочі наради розробки програм для спеціальних навчальних курсів з ґендерних питань, які будуть • 
включені до навчальних програм Національної академії державного управління при Президентові 
України (НАДУ), Київ (10березня; 5 квітня), 15 учасників;
Презентація рекомендацій щодо ґендерної експертизи підручників для середньої школи посадовцям • 
і фахівцям Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та вчителям, Київ (14-15березня), 50 
учасників; 
3 семінари з обміну досвідом для тренерів та координаторів каскадних тренінгів, Одеса (16-18березня),  • 
Шацьк (22-25 червня), Судак (7-9 вересня);200 учасників.
Круглий стіл у Верховній Раді України на тему «Оптимізація законодавства щодопопередження насильства в • 
сім’ї та перспективи правового регулювання протидіїґендерному насильству», Київ (2 червня), 50 учасників; 
Круглий стіл для представників обласних органів влади з моніторингу запровадження ґендерної політики • 
в Україні, Харківська область (14-15 квітня) і Полтавська область (22 квітня),  85 учасників;
Тренінг для топ-менеджерів і креативних директорів рекламних агенцій з на тему ліквідаціїсексизму в • 
рекламі, Київ (18-19 травня), 40 учасників;
Тренінг для суддів з фундаментальних принципів судових розглядів справ, пов’язаних з домашнім • 
насильством, Київ (23-24 травня), Харків (26-27 травня), Київ (12-13 вересня), Донецьк (15-16 вересня), 
Дніпропетровськ, (19-20 вересня), Одеса (22-23 вересня). Загальна кількість учасників – 220 суддів;
Науково-практична конференція за підсумками Всеукраїнського конкурсу студентів та молодих вчених з • 
напрямку «Ґендерні дослідження», Тернопіль (27-29 квітня), понад 300 учасників;
Додатковий тренінг для тренерів з ґендерних знань та ґендерної чутливості, Глібівка (9-12 червня);60 • 
учасників.
Літній табір GenderCamp, Київ (12-16 липня), 100 учасників;• 
Семінари з ґендерного бюджетування, Луцьк (14-15 червня), Рівне (16-17 червня), Закарпаття (5-6 липня), • 
Вінниця (7-8 липня), Сімферополь (12-13 липня), Херсон (28-29 липня), загальна кількість -  150 учасників;
Конференція на тему стратегії досягнення ґендерної рівності у сфері освіти «Інновації ґендерної освіти», • 
Судак (10-11 вересня), 200 учасників;
Презентація навчальних курсів, розроблених для навчальних програм НАДУ, Харків (8 листопада), Одеса • 
(11 листопада), Львів (15 листопада), Дніпропетровськ (22 листопада); );100 учасників.
Міжнародна конференція в рамках головування України в Комітеті Міністрів Ради Європи «Сучасні • 
тенденції розвитку національних механізмів забезпечення рівності жінок і чоловіків в європейських 
країнах», Київ (25-26 жовтня), 250 учасників;
Друга версія Всеукраїнського конкурсу на кращий урок ґендерної рівності (присвячений темі запобігання • 
насильству в родині), Чернігів (23-24 листопада); );20 фіналістів конкурсу.
Нагородження переможців Другого Всеукраїнського конкурсу на кращий урок ґендерної рівності • 
(присвячений темі запобігання насильству в родині), Чернігів (25 листопада);20 фіналістів конкурсу.
Навчальний візит до Сербії представників міністерства соціальної політики України (19-22 вересня), 14 • 
учасників;
Навчальний візит до Польщі фіналістів Всеукраїнського конкурсу на кращий урок ґендерної рівності • 
(присвячений темі запобігання насильству в родині), (1-5 листопада), 17 учасників;
Навчальний візит до Франції для суддів (4-9 липня і 9-14 жовтня), загальна кількість - 26 учасників; • 
Заключна частина конкурсу короткометражних фільмів, фестиваль GenderFIlmFest, Київ (12 листопада), • 
200 учасників;
Круглий стіл з представлення єдиних Стандартів надання послуг жертвам домашнього насильства, Київ  (9 • 
грудня), 60 учасників. 

народним стандартам і шляхи покращення» та спеціальний навчальний курс 
«Розгляд справ щодо домашнього насильства», в яких запропоновані рішення 
та рекомендації щодо покращення судової практики у цій сфері та забезпечен-
ня ефективних засобів судового захисту жертвам домашнього насильства. 

 Підготовлено Стандарти надання послуг жертвам домашнього насильства з метою 
посилення допомоги та заповнення прогалин чинної національної системи соціаль-
них послуг, які надаються особам, що постраждали від домашнього насильства.
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Мета та завдання Програми
Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні (ПРМПЖ) спільно фі-
нансується Європейським Союзом та Програмою розвитку ООН і є трирічним 
проектом, який стартував 15 вересня 2008 року. Загальна мета Програми ґрун-
тується на напрацюваннях та результатах, досягнутих у рамках Програми рів-
них можливостей «Україна: на шляху до рівності», реалізованою Програмою 
розвитку ООН в Україні за підтримки Шведського агентства з питань міжна-
родної співпраці та розвитку (SIDA) у 2003-2010 роках. Ця ініціатива зробила 
значний внесок у розвиток українського законодавства та загальної політики 
щодо запровадження ґендерної рівності. 

Загальною метою Програми є підтримка Уряду України та громадянського 
суспільства у 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 урядовими програм та планів 
дій. Програма надає Уряду України підтримку у розробці ефективних рішень 
щодо визначення ґендерних проблем шляхом розвитку та інституціоналізації 
належних державних механізмів, а також  посилення компетенції органів дер-
жавної влади, відповідальних за запровадження та забезпечення ґендерної 
рівності в країні.

Конкретними завданнями Програми є: 
Підтримувати український уряд на національному, обласному та місцевому 1. 
рівнях у реалізації та дотриманні законів та інших нормативних документів 
щодо ґендерної рівності з метою зміцнення Національного механізму за-
безпечення ґендерної рівності;

Заохочувати розвиток культури та освіти без ґендерних упереджень, а та-2. 
кож інтегрувати   ґендерні знання та ґендерну чутливість у систему світи;

Створювати атмосферу та середовище, які сприятимуть зниженню рівня 3. 
насильства по відношенню до жінок і дітей.

Адміністративна реформа, розпочата Президентом України 9 грудня 2010 
року певним чином уповільнила реалізацію компонентів Програми. З огляду 
на такі зміни та з метою надання команді проекту можливість досягти попере-
дньо 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 національного надбання.  
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РОЗДІЛ 1
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ 

У 2011 РОЦІ ЗА КОМПОНЕНТАМИ
1.1.КОМПОНЕНТ 1: 

ПІДТРИМКА НАЦІОНАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 

Розвиток Національного механізму       
забезпечення ґендерної рівності у 2011 році

Адміністративна реформа, розпочата Президентом України 9 грудня 2010 року 
суттєвим чином змінила структуру органів виконавчої влади, відповідальних за 
ґендерні питання. Зокрема. Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту,яке 
відповідало за ґендерні питання було приєднано до Міністерства освіти і на-
уки, в результаті чого стрижневий компонент національного механізму забез-
печення ґендерної рівності – центральний виконавчий орган, відповідальний 
за розробку та координацію ґендерної політики в країні опинився під загро-
зою існування.  

У тісній співпраці з представниками громадянського суспільства, ПРМПЖ за-
йняла активну позицію в обстоюванні необхідності створення окремого орга-
ну, який би відповідав за вирішення ґендерних питань. Під час свого візиту до 
України, пані ХеленКларк провела серію зустрічей на високому рівні, на яких 
наголошувала на зобов’язаннях українського уряду щодо усунення дискримі-
нації жінок та підкреслювала важливу роль національного механізму забезпе-
чення ґендерної рівності у забезпеченні прав жінок в країні. 

Національний форум «Україна - суспільство рівних можливостей», який 
було проведено напередодні 100-ї річниці 
Міжнародного жіночого дня, був ще однією 
нагодою обговорити та наголосити на необ-
хідності призначення певної інституції, яка 
має відповідати за національну ґендерну по-
літику. Національний форум став можливим 
завдяки підтримки ПРМПЖ та зібрав більш 
ніж 200 активістів громадянського суспіль-
ства, фахівців з ґендерних питань і держав-
них службовців на рівні міністерств та об-
ласних державних адміністрацій. Учасники 

форуму прийняли резолюцію про створення постійно діючого «Громадянсько-
го форуму з ґендерної рівності» з метою забезпечення більш активного за-
лучення громадянського суспільства та фахівців до формулювання і реалізації 
національної політики у сферах, пов’язаних з ґендерними питаннями. 

У результаті таких спільних зусиль щодо обстоювання цього питання, Указом 
Президента України від 6 квітня 2011 року було розширено повноваження Мі-
ністерства соціальної політики України за рахунок завдань, пов’язаних із за-
безпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та запобіганням та 
протидією домашньому насильству. Утім, це міністерство не мало відповідного 
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управління або відділу, який би коорди-
нував запровадження ґендерної політики 
на національному рівні. Для посилення 
компетенції  міністерства, до повнова-
жень якого перейшли питання ґендерної 
політики на державному рівні, у вересні 
2011 року було організованонавчальний 
візит до Республіки Сербія на прохання 
Міністерства соціальної політики.

Основною метою цього візиту було ознайомлення українських посадовців 
з чинними практиками поширення ґендерних знань і принципів ґендерної 
чутливості,також розробки відповідної політики в одній з країн зподібним шля-
хом розвитку (в країні Центральної або Східної Європи). Делегацію очолювала 
перший заступник Міністра праці та соціальної політики України Лідія Дроздо-
ва, яка відповідає за ґендерні питання у Міністерстві соціальної політики; до 
складу делегації входили голови управлінь Міністерства соціальної політики, 
відповідальні за такі питання як соціальні служби, стратегічне планування 
та зайнятість. Навчальний візит включав зустрічі у Міністерстві праці та соці-
альної політики Сербії, Директораті з питань ґендерної рівності, Міністерстві 
економіки та регіонального розвитку Сербії, Державній службі зайнятості, се-
кретаріаті омбудсмена, парламентському комітеті з питань ґендерної рівності 
та інших відомствах (програма візиту надана в Додатку 1). Учасники делегації 
були вражені тим, якого прогресу досягла Сербія у встановленні національного 
механізму забезпечення ґендерної рівності, а знання та досвід, одержані в ході 
візиту, великою мірою допомогли остаточно визначити внутрішню структуру 
Міністерства соціальної політики, в результаті чого було створено окремий 
підрозділ з питань розробки ґендерної політики (на відміну від доручення ви-
рішення питань забезпечення ґендерної рівності кожному підрозділу Міністер-
ства) – Департамент сімейної політики. 

Головування України в Комітеті Міністрів Ради Європи (травень – листопад 
2011) також створило можливості щодо лобіювання та обстоювання віднов-
лення національного механізму забезпечення ґендерної рівності в Україні. 
Уряд України проголосив питання прав людини (зокрема, прав жінок) одним 
з трьох ключових пріоритетів в рамках головування України. Україна запла-
нувала та провела Міжнародну конференцію «Сучасні тенденції розвитку 
національних механізмів забезпечення рівності жінок та чоловіків в євро-
пейських країнах» та звернулася до ПРООН з проханням стати партнером у 
підготовці цього заходу.  

Конференція відбулася 25-26 жовтня 
та зібрала 250 учасників з країн-
членів Ради Європи, серед яких були 
представники вищого рівня урядів 
країн та парламентів, омбудсмени, 
європейські експерти, представники 
агентств ООН, а також представники 
неурядових організацій, навчальних 
закладів та засобів масової інфор-
мації. 



7

Конференція була проведена в ін-
новаційному форматі, який став 
запорукою її ефективності. Першу 
сесію було проведено в формі ін-
терактивної дискусії з короткими 
відео-презентаціями, які висвіт-
лювали основні інструменти ґен-
дерної політики і які представляли 
експерти з понад 14 країн (Іспанії, 
Туреччини,Молдови, Польщі, Греції, 
Франції, Швеції, Сербії, Ірландії, Сло-
венії, Хорватії, Португалії, Австрії, 
Норвегії тощо).  

Конференція допомогла сформулювати вимоги щодо ефективного функціо-
нування національного механізму забезпечення ґендерної рівності та стала 
майданчиком для обстоювання та лобіювання досягнення реальної ґендерної 
рівності в Україні. Конференція також сприяла остаточному визначенню вну-
трішньої структури Міністерства соціальної політики, що включало створення 
окремого підрозділу, який є відповідальним за ґендерну політику в Україні.   

Лише за чотири дні після конференції, 1 листопада 2011 року, було призначе-
ного нового директора, який очолив новостворений Департамент сімейної 
політики зі спеціальним підрозділом – Управлінням ґендерної політики та по-
передження насильства в сім‘ї в Міністерстві соціальної політики, тож було від-
новлено роботу зі зміцнення національного механізму забезпечення ґендер-
ної рівності. Важливо відзначити, що новопризначений директор, пані Галина 
Жуковська, до цього займала посаду директора Департаменту сімейної та ґен-
дерної політики Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, що забезпечує 
збереження інституційної пам’яті, а ПРМПЖ у співробітництві з міжнародними 
та національними зацікавленими сторонами, продовжує надавати підтримку 
новому Департаменту щодо підтримки ініціатив у забезпеченніґендерної рів-
ності та розширення прав і можливостей жінок.

Наразі Департамент працює над оновленням проекту Державної програми 
забезпечення ґендерної рівності на наступні 5 років, прийняття якої було 
призупинено у 2011, оскільки не було завершено реформування системи дер-
жавного управління. Проект Програми було розроблено в період літа – осені  
2010 року та затверджено робочою групою Міністерства у справах сім’ї, молоді 
та спорту 6 грудня 2010 року, лише за три дні до ліквідації цього міністерства. 
Протягом 2011 року не було інституції, яка могла б представити проект Про-
грами на затвердження Кабінету Міністрів України.  Проект Державної програ-
ми забезпечення ґендерної рівності буде використано як первинний документ 
для створення нової програми (на 2012 – 2016 рр.) 

Адміністративна реформа в структурі українського уряду мала певні наслідки 
як на національному, так і на регіональному рівні. В ході реформування було 
ліквідовано Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту Криму, внаслідок 
чого попередньо затверджена цільова Республіканська програма підтримки 
сім’ї та молоді, розвитку спорту та забезпечення ґендерної рівності зали-
шилася без інституції, яка відповідала за її запровадження. У липні 2011 року 
ПРМПЖ запропонувала експертну підтримку для надання допомоги Міністер-
ству освіти Криму оновити чинну програму (яка містила дуже малу кількість 
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реальних ініціатив з забезпечення ґендерної рівності). Плідне партнерство з 
Міністерством виявилося ключовим фактором у написанні більш ґендерно-
орієнтованої програми, яку було подано на внутрішню експертизу до уряду 
автономії. Серед іншого, заходи, передбачені новим проектом програми, були 
націлені на такі сфери, як відповідальне батьківство/материнство, просування 
ідеї відповідального батьківства, формування компетенції для жінок-лідерів, 
проведення щорічних статистичних досліджень щодо ґендерної рівності тощо.

Крім цього, Програмою ПРМПЖ  було замовлено проведення трьох комплек-
сних досліджень з метою вивчення ґендерних питань у розробці політики та 
стратегічному плануванні в регіоні. Необхідність таких досліджень була обу-
мовлена тим, що на той час Міністерство економіки Автономної Республіки 
Крим знаходилося в процесі підготовки планів і стратегій моніторингу для що-
йно прийнятої Стратегії сталого розвитку Криму, а також зверненням з боку 
міжгалузевої робочої групи з питань забезпечення ґендерної рівності при Мі-
ністерстві освіти і науки, молоді та спорту АРК щодо одержання більш повної 
інформації та даних. 

У першому звіті, підготовленому міжнародним експертом, була обґрунтована 
необхідність включення індикаторів ґендерної чутливості та ґендерного балан-
су в процес моніторингу Стратегії сталого розвитку «Стратегія економічного та 
соціального розвитку Автономної Республіки Крим на 2011 – 2020 рр.». Аналіз 
чинних практик моніторингу продемонстрував нагальну потребу включення 
додаткових або перегляд чинних індикаторів з тим, щоб дотримуватися кра-
щих практик у моніторингуґендерної рівності та оцінювання різного впливу 
політичних рішень на жінок і чоловіків. 

Другий звіт став важливим доповненням першого дослідження, представивши 
аналіз інших стратегічних документів у політичній сфері Автономної Республі-
ки Крим, зокрема річних планів соціально-економічного розвитку та цільових 
програм у таких галузях, як охорона здоров’я, забезпечення житлом і кому-
нальними послугами, сільське господарство, освіта тощо. 

Третє дослідження, яке було найбільш комплексним із зазначених трьох, було 
націлено на висвітлення чинного стану забезпечення ґендерної рівності в Ав-
тономній Республіці Крим з різних кутів зору, зокрема за допомогою офіційної 
статистики, інтерв’ю з експертами та опитування з метою дослідження думки 
громадськості. Результати цих трьох досліджень були представлені представ-
никам органів державної влади, неурядових організацій та ЗМІ  під час кругло-
го столу, проведеного у Сімферополі 11 листопада 2011 року. Копії звітів також 
будуть надіслані до кожного міністерства Автономної Республіки Крим, оскіль-
ки міністерства виявили зацікавленість у більш детальному вивченні представ-
лених даних. 

В інших регіонах обласними посадовими особами, відповідальними за коор-
динування діяльності з ґендерних питань, залишаються заступники голів об-
ласних державних адміністрацій, а обласні департаменти у справах сім’ї та 
молоді продовжують впроваджувати ґендерну політику. Однак, без Державної 
програми утвердження ґендерної рівності на наступні роки, обласні адміні-
страції не могли розробляти власні обласні програмиз досягнення ґендерної 
рівності. Наразі, тільки 3 області готові розробляти та приймати обласні 5-річні 
перспективні програмиз досягнення ґендерної рівності., а саме Луганська, Ми-
колаївська та Вінницька області. 
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Розробка навчальних курсів з ґендернихпитань    
для державних службовців

2011 рік був ознаменований встановленням нового партнерства з Національною 
академією державного управління при Президентові України (НАДУ). Одним з 
конкретних завдань ПРМПЖ є сприяння включення ґендерної проблематики до 
процедури офіційної атестації державних службовців, а також у програму іспи-
ту, який складає кандидат при вступі на державну службу. Після необхідних кон-
сультацій з національними партнерами (зокрема, з діючим на той час Головним 
управлінням державної служби) було погоджено, що включенню ґендерних 
питань у ці сфери має передувати введення ґендерної тематики до навчальних 
планів і програм підготовки державних  службовців. У результаті цього Програ-
ма звернулася до НАДУ з пропозицією розробити навчальні плани спецкурсів з 
ґендерної тематики з метою їх включення у навчальні програми НАДУ.      

На прохання Національної академії державного управління при Президентові 
України (НАДУ) Програма ПРМПЖ підтримала створення робочої групи, від-
повідальної за розробку трьох навчальних курсів для державних службовців, 
зокрема «Ґендерна політика в системі державної служби», «Ґендерна політика 
в системі управління освітою» та « Ґендерна політика в парламентській діяль-
ності» з метою їх подальшого включення у навчальний план НАДУ. За звітній 
період було проведено 5 засідань робочої групи, на яких було представлено й 
обговорено проекти запропонованих навчальних курсів. Ці курси були оста-
точно узгоджені, після чого пройшла їх успішна презентація у Регіональних ін-
ститутах державного управління, що входять до системи НАДУ, в Одесі, Львові, 
Дніпропетровську та Харкові.    

Підвищення рівня компетентності органів державної  
влади щодо збору та застосування ґендерної статистики

Ґендерна статистика є сферою, яка є наскрізною по відношенню до традицій-
них галузей статистики та призначена виявляти, генерувати та розповсюджу-
вати дані, що відображають реалії життя жінок і чоловіків, а також політичні 
питання, пов’язані з ґендерною тематикою. Ґендерна статистика є важливою не 
тільки для того, щоб описувати роль жінок і чоловіків у суспільному, економіч-
ному та сімейному житті, але й для створення і моніторингу політики та планів, 
відстеження та управління змінами та формування громадської обізнаності.

Хоча з 2003 року один раз на два роки виходить статистична збірка «Жінки та 
чоловіки в Україні», ґендерна статистика не набула широкого застосування з 
боку посадовців, відповідальних за формування політики в Україні як на на-
ціональному, так і на обласному рівнях. 

Для посилення компетенції обласних органів влади практично застосувати 
ґендерну статистику у своїй повсякденній діяльності та користуватись такою 
статистикою при розробці  програм, планів дій та інших державних докумен-
тів, у 2011 році ПРМПЖ провела 6 обласних семінарів з використання ґендер-
ної статистики в Донецьку, Дніпропетровську, Кіровограді, Миколаєві, Полтаві 
та Черкасах. У семінарах взяли участь 120 учасників, які аналізували «ґендерні 
портрети» своїх областей, одержували необхідні знання й навички з викорис-
тання ґендерної статистики як джерела інформації для виявлення ґендерних 
проблем жінок і чоловіків в Україні, а також навчалися розробляти на основі 
цих знань національні, обласні та галузеві програми, плани дій та заходи.     
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Підтримка посадовців обласних органів державної вла-
ди та членів обласних рад у запровадженні ґендерного  
бюджетування

З метою посилення компетенціїобласних держаних адміністрацій, членів об-
ласних рад і відповідних бюджетних комітетів у сфері розробки та виконання 
обласних 5-річних програм і планів дій щодо ґендерного розвитку Програмою 
було проведено шість 2-денних семінарів-тренінгів з ґендерного бюджетуван-
ня у деяких областях України (у Херсоні, Сімферополі, Ужгороді, Вінниці, Рівно-
му та Луцьку). 

Завдяки цим семінарам обласні державні органи набули навики щодо реалі-
зації ініціатив з ґендерного бюджетування, зокрема вміння працювати з про-
грамами ґендерного розвитку, оцінювати вплив чинних і майбутніх обласних 
програм соціально-економічного розвитку та відображати ґендерні питання у 
всіх відповідних документах і положеннях.    

Моніторинг реалізації Закону щодо      
забезпечення ґендерної рівності

З метою моніторингу стану реалізації  Державної програми з утвердження ґен-
дерної рівності в українському суспільстві на період 2007-2010 роки на рівні 
областей Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту за підтримки ПРМПЖ 
провело круглі столи з питань моніторингу у Харківській та Полтавській об-
ластях. Завданням цих круглих столів було надання оцінки ходу виконання та 
ефективності обласних ґендерних програм за 2007-2010 роки.

Підтримка впровадження Рекомендацій Комітету ООН  
з ліквідації дискримінації щодо жінок стосовно   
усуненню сексизму в рекламі 

У відповідності до Заключних рекомендації Комітету ООН з ліквідації дискри-
мінації щодо жінок в Україні, прийнятих у січні 2010 року, ПРМПЖ разом із 
Всеукраїнською рекламною коаліцією та Українською асоціацією маркетингу 
надала підтримку розробки Стандартів недискримінаційної реклами за озна-
кою статі як механізму саморегулювання рекламної галузі. Проект стандартів, 
підготовлений національними експертами, містить конкретні індикатори, що 
дозволяють визначити, чи є рекламний продукт дискримінаційним (ці інди-
катори можуть використовуватися органами державної влади, що регулюють 
рекламний ринок), а також описує механізм виявлення сексизму в рекламі та 
запровадження відповідних санкцій. 

Проект стандартів пройшов обговорення під час спеціального семінару з пи-
тань недискримінаційної реклами, який було організовано ПРМПЖ для пред-
ставників рекламних агенцій (креативних директорів, авторів рекламних тек-
стів тощо) та журналістів. Програма семінару включала тренінг і дебати. 

Результатом цього заходу стало прийняття Стандартів Всеукраїнською реклам-
ною коаліцією у 2011 році, що є важливим етапом на шляху досягнення того, 
що рекламна галузь буде вільною від упередженості за ознакою статі. Тим не 
менш, очевидною є потреба у подальших цільових активних зусиллях для того, 
щоб всі агенти рекламної індустрії визнали та засвоїли принципи ґендерної 
чуттєвості. 
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BOX 1

КАСКАДНІ ТРЕНІНГИ
Каскадні тренінги було розпочато у 2010 році та успішно завершено 
у 2011 році, р результаті чого було проведено понад 900 тренінгів 
для більш ніж  18 000 державних службовців, понад 1150 тренінгів 
для більш ніж  23 500  працівників системи освіти та понад 450 
тренінгів для більш ніж  9 000  дільничних інспекторів міліції.

Методика каскадних тренінгів передбачає навчання тренерів 
(перший етап), які у свою чергу проводять навчання цільових 
груп на обласному та місцевому рівнях (другий етап). Такий 
підхід дозволяє створити та організувати роботу цілої системи 
підготовки та водночас сформувати мережу партнерів, які мають 
спроможність і компетенцію обстоювати та інтегрувати поняття 
ґендерної чутливості у процедури, прийняті на рівні установ та 
відомств. Наступний (третій) етап цього підходу призначений 
створити умови для забезпечення стійкості та тривалості досягнутих 
результатів і передачі практичного досвіду відповідним установам 
та організаціям. Методи каскадних тренінгів має доведену високу 
ефективність, оскільки надає можливість у стислі терміни охопити 
надзвичайно широку аудиторію. 

Програма ПРМПЖ одержала схвалення продовження терміну 
реалізації проекту до грудня 2011 року. Разом з цим, до ПРООН 
надійшли численні звернення від державних центрів підвищення 
кваліфікації з проханням провести додаткові тренінги з питань 
ґендерної чутливості для державних службовців та вчителів. Тож 
проведення каскадних тренінгів також було продовжено до грудня 
2011 року.

Для забезпечення стійкості результатів каскадних тренінгів ПРМПЖ 
поставила завданням забезпечення можливостей для подальшого 
залучення тренерів у діяльність державних центрів підвищення 
кваліфікації державних службовців, вчителів і дільничних 
інспекторів міліції. З цією метою ПРМПЖ ініціювала державну 
сертифікацію тренерів: для 50 тренерів з питань ґендерної політики, 
56 тренерів з питань ґендерної освіти та 44 тренери з питань 
запобігання та протидії домашньому насильству. Усі запропоновані 
тренери виконали всі необхідні процедурні вимоги та одержали 
сертифікати державного зразку, який надає їм право працювати в 
системі підвищення кваліфікації. 

З метою підвищення рівня компетентності тренерів та розв’язання 
організаційних питань другого етапу каскадних тренінгів 
Програмою було проведено 3 семінари з обміну досвідом серед 
тренерів, обласних та кластерних координаторів у березні, 
червні та вересні 2011 року. Ці семінари включали обговорення 
особливостей та способів проведення каскадних тренінгів з питань 
поширення ґендерних знань і принципів ґендерної чутливості, а 
також запобігання домашньому насильству в усіх областях України, 
а також розробку планів запровадження навчальних програм 
для державних службовців, вчителів і дільничних інспекторів 
міліції. Було також розроблено стратегію моніторингу та методику 
оцінювання ефективності каскадних тренінгів.  
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1.2. КОМПОНЕНТ 2 –
ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В СИСТЕМІ ОСВІТИ 

Конкурс наукових робіт з ґендерної тематики для студен-
тів та молодих вчених і Науково-практична конференція  
«Ґендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії» 

На прохання Міністерства освіти і науки, мо-
лоді та спорту України, ПРМПЖ надала під-
тримку проведенню найбільшої освітньої 
конференції  з ґендерної тематики за часи 
української держави. Конференція прово-
дилася за підсумками VІ Всеукраїнського 
конкурсу студентів та молодих вчених з на-
прямку «Ґендерні дослідження», розпоча-
тий Міністерством у 2010 році, у Тернополі 
на базі Тернопільського національного педагогічного університету ім. 
Гнатюка 27-29 квітня (Програму конференції див. в Додатку 3). 

75 наукових робіт від 84 учасників були подані до конференції, яка зібрала 
понад 300 учасників зі всієї України. У рамках конференції відбулися лекції та 
презентації українських та зарубіжних вчених, які досліджують ґендерну про-
блематику, зокрема фахівців з Вітебської державної академії (Білорусь), Інсти-
туту психології Університету Марії Склодовської-Кюрі (Польща), Університету 
штату Коннектикут (США) та Литви. Програма конференції також включала 
три майстер-класи для вчителів, які представляли та проводили переможці 
Всеукраїнського конкурсу на кращий урок ґендерної рівності. Крім цього, під 
час конференції було проведено дискусії щодо навчальних курсів з ґендерної 
проблематики для педагогічних університетів, розроблених за сприянням 
ПРМПЖ як складова апробаційних заходів.     

Поширення ґендерних знань        
і формування ґендерної чутливості серед освітян

ПРМПЖ сприяла поширенню ґендерних знань і формуванню ґендерної чутли-
вості шляхом проведення круглого столу та тренінгу для посадовців і фахівців 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (МОНМС) та вчителів 14-
15 березня 2011 року. 

Під час круглого столу відбулися презентація рекомендацій щодо проведен-
ня ґендерної експертизи шкільних підручників, обговорення другого етапу 
каскадних тренінгів з ґендерних знань і ґендерної чутливості для вчителів та 
перспективи майбутніх спільних заходів ПРМПЖ і МОНМС. Після цього був 
проведений тренінг з питань поширення ґендерних знань і принципів ґендер-
ної чутливості в освіті для посадовців Міністерства та представників обласних 
управлінь освіти. 

Запропоновані рекомендації пройшли апробацію в педагогічних університе-
тах по всій Україні та наразі представлені на затвердження Міністерством осві-
ти і науки, молоді та спорту України. 
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Конкурс на кращий урок         
з попередження домашнього насильства 

Всеукраїнський конкурс на кращий урок на тему ґендерної рівності був запо-
чаткований проектом разом із Міністерством освіти і науки України у 2010 році 
та виявився надзвичайно актуальною та успішною ініціативою. Цей конкурс 
викликав зацікавленість у широких колах, в результаті чого кілька шкіл взяли 
на себе зобов’язання запровадити регулярні уроки ґендерної рівності. Тож у 
липні 2011 року ПРМПЖ розпочала другий такий конкурс, який цього разу був 
присвячений висвітленню проблем домашнього насильства.  

Для вчителя дуже важливим вмінням є розпізнавати ознаки брутального по-
водження або насильницьких дій. Саме вчителі відіграють ключову роль в 
обстоюванні, запровадженні та підтримці попередження насильства. Праців-
ники освіти повинні мати відповідну компетенцію для того, щоб проводити 
ефективне навчання з тематики запобігання та протидії насильству та/або ін-
тегрувати уроки або розділи з запобігання та протидії насильству в навчальний 
план з предмету, не роблячи це за рахунок зменшення академічної складової. 

З представлених на конкурс 100 уроків з 19 областей України журі у складі 
експертів з ґендерних питань та представників міжнародних організацій, віді-
брали 16 фіналістів, яких запросили взяти участь у візиті до Польщі у листопаді 
2011 року з метою ознайомлення з кращим практичним досвідом запобігання 
домашньому насильству. Програма візиту була розроблена з огляду на висвіт-
лення прикладів практик, прийнятих у даній країні, та з урахуванням потреб і 
очікувань цільової аудиторії – вчителів шкіл з України (програму візиту див. у 
Додатку 4). 

Другий етап конкурсу – відкриті уроки – проводився на базі Чернігівської шко-
ли №1 23-24 листопада 2011 року, під час якого фіналісти представляли свої 
уроки учням 5-11 класів середньої школи. Завершальний захід конкурсу з на-
городженням переможців було проведено у Чернігові 25 листопада. 

Виходячи з продемонстрованої успішності цієї ініціативи, очікується, що Міністер-
ство освіти і науки, молоді та спорту України і надалі продовжуватиме цей конкурс.

Візит викладачів вищої школи       
до кафедр ґендернихдосліджень 

На прохання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республі-
ки Крим, яке є координуючим органом у забезпеченні ґендерної рівності в ав-
тономії, у жовтні було організовано навчальний візит для представників трьох 
кримських університетів та посадових осіб міністерства до кафедр ґендерних 
досліджень, які підтримуються проектом ПРМПЖ, в університетах Києва та Жи-
томира. Загальною ідеєю цього візиту було сприяння обміну думками між коле-
гами стосовно організації відповідної кафедри в одному з навчальних закладів 
Республіки Крим і дізнатися про виклики та труднощі, які прийшлося подолати 
академічній спільності перед тим, як їх кафедри були офіційно відкриті та почали 
повноцінно працювати. Кримська делегація відвідала Київський політехнічний 
інститут, Київський національний педагогічний університет ім. Драгоманова, 
Університет менеджменту освіти та Житомирський державний університет.

Згідно з відгуками працівників міністерства та викладачів університетів Криму, цей 
візит дозволив скласти чітку дорожню карту для відтворення цього досвіду в Криму 
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та надав можливість працівникам міністерства зібрати необхідні зразки докумен-
тації для належного юридичного оформлення процесу створення кафедри.

Обласний конкурс на кращу хартію рівності 
Співпраця ПРМПЖз Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної 
Республіки Крим є надзвичайно різноплановою. Серед інших заходів, міністерство 
надало підтримку Кримському конкурсу на написання кращої шкільної «Хартії 
рівності». 63 школи та навчальні заклади подали більш ніж 200 робіт, в яких було 
втілено їх розуміння поняття ґендерної рівності та передане  на розгляд компетент-
ному журі конкурсу. Результати конкурсу планується використати й розповсюдити 
у креативний спосіб: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної 
Республіки Крим презентуватиме органам державної влади та державним відом-
ствам спеціально створений календар на 2012 рік з малюнками, які представляють 
бачення питань ґендерної рівності очами кримських дітей та підлітків. 

Молодіжний квест«Matrix: ReGENDERation» – крок уперед
Молодіжна гра-квест, організована ПРМПЖу співробітництві з місцевими мо-
лодіжними організаціями на початку жовтня 2011 року в Сімферополі, стала 
подією, що поєднала освітню мету з піар-акцією. Гра «Matrix: ReGENDERation» 
була створена за мотивами культового фільму 90-х років «Матриця». Підго-
товча стадія події тривала 2 місяці та включала написання сюжету-сценарію, 
який мав 12 завдань ґендерної тематики, планування місць у місті, через які 
мали пройти команди, щоб заробити бали, та розробку візуальних матеріа-
лів. Результати квесту перевищили найоптимістичніші очікування: замість 90 
зареєстрованими виявилося 145 учасників (не враховуючи 15 організаторів) 
віком від 15 до 25 років, більшість з яких були студентами. Квест привернув до 
себе надзвичайний рівень уваги та продемонстрував глибоку зацікавленість 
молоді у питаннях ґендерної рівності.

1.3. КОМПОНЕНТ 3 – 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОТИДІЯ
 ҐЕНДЕРНОМУ НАСИЛЬСТВУ

Рекомендації щодо покращення законодавства    
з попередження та протидії домашньому насильству 

З 2009 року експерти Програми тісно співпрацювали з Міністерством у справах 
сім’ї, молоді та спорту України та Міністерством внутрішніх справ України над 
розробкою нового Закону України «Про попередження домашнього насиль-
ства» та введенням відповідних змін до інших законів і нормативних актів. 

2 червня 2011 року ПРМПЖ у тісній співпраці з Комітетом Верховної Ради Укра-
їни з питань прав людини, національних меншин і міжнародних відносин орга-
нізувала круглий стіл на тему «Оптимізація законодавства щодо попередження 
насильства в сім’ї та перспективи правового регулювання протидії ґендерному 
насильству». Метою круглого столу було представлення представникам зако-
нодавчої гілки влади, центральних органів влади, державних відомств, між-
народних організацій та громадянського суспільства рекомендацій експертів 
з приведення українського законодавства та національної системи поперед-
ження та протидії домашньому насильству у відповідність до європейських 
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стандартів. Велика кількість змін вимагає прийняття нового закону, який би 
регулював питання домашнього насильства, а також вводив більш широке по-
няття «домашнє насильство» на відміну від поняття «насильство в сім‘ї», яке 
наразі використовується у законі, передбачав видачу заборонного судового 
наказу замість попереджального наказу, який видає міліція, встановлював 
більш ефективну систему покарання порушників та передбачав кращу допо-
могу постраждалим від насильства. Докладний перелік змін представлено в 
Додатку 5. 

11 листопада 2011 року Міністерство соціальної політики України подало про-
ект Закону України «Про попередження домашнього насильства» на розгляд 
до Кабінету Міністрів України. У разі схвалення цей законопроект буде переда-
но до Верховної Ради України для прийняття шляхом голосування.  

Підвищення компетенції суддів      
щодо розгляду справ стосовно домашнього насильства

Комітет ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок у своїй Загальній рекомен-
дації №19 рекомендує країнам запровадити систему заходів з подолання до-
машнього насильства та його наслідків, включаючи зобов’язання надавати 
ефективний захист від домашнього насильства та встановлення ефективної 
процедури подання скарг та судового захисту, зокрема компенсацій жертвам 
насильства. Комітет ООН зазначає, що підготовка суддів є надзвичайно важли-
вою передумовою для успішної реалізації Конвенції ООН з ліквідації всіх форм 
дискримінації щодо жінок. 

Важлива роль підготовки суддів у сфері попередження домашнього насильства 
також наголошується у відповідних європейських стандартах, зокрема у Кон-
венції Ради Європи з попередження та подолання насильства щодо жінок та 
насильства в сім’ї. 

Необхідність розробити матеріали для практичної роботи суддів та проводи-
ти тренінги для суддів з питань розгляду справ щодо домашнього насильства 
також передбачена планом дії Національної кампанії «Стоп насильству!» на 
період до 2015 року, затвердженої Кабінетом Міністрів України у грудні 2010 
року.     

З огляду на це, у 2010 році Програма ПРМПЖ розпочала співробітництво з Наці-
ональною школою суддів (колишня Національна академія суддів), результатом 
якої стало вироблення концепції рекомендацій для суддів стосовно належного 
розгляду справ, пов’язаних з домашнім насильством. Перша презентація та 
пілотування відбулися під час семінарів для суддів. Були визначенні проблемні 
питання: судді не забезпечували практичне застосування Закону України «Про 
попередження насильства в сім‘ї» та міжнародних і європейських стандартів 
попередження домашнього насильства. Судді не мали належного розуміння 
причин і глибинних джерел домашнього насильства, а також наслідків такого 
правопорушення для постраждалої особи, що впливало на покарання агресо-
ра. 

У 2011 році ця співпраця посилилася та з’явилися більш стійкі результати. Ра-
зом з Національною школою суддів Програмою ПРМПЖ було проведено шість 
2-денних тренінгів для 220 суддів з фундаментальних принципів судових про-
ваджень справ, пов’язаних з домашнім насильством (два тренінги в Киві та 
по одному в Харкові, Донецьку, Дніпропетровську та Одесі). У ході тренінгів 
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учасникам були представлені базові принципи європейського законодавства 
щодо попередження та протидії домашньому насильству, а також різні судові 
справи щодо ґендерного та домашнього насильства (наприклад, насильство 
як привід для розлучення, позбавлення батьківських прав, визначення місця 
проживання дитини, зміна місця проживання, насильство серед підлітків, які 
мають стосунки, тощо). 

У 2011 році було створено інноваційні інтелектуальні продукти для суддів, зо-
крема посібник «Розгляд справ з питань домашнього насильства в Україні: 
відповідність міжнародним стандартам і шляхи покращення» та спеціальний 
навчальний курс «Розгляд справ з питань домашнього насильства». Ці інте-
лектуальні продукти є першими всебічними дослідженнями проблем судової 
практики стосовно таких справ. Вони містять рекомендації по кожній категорії 
справ з огляду на міжнародні та європейські попередження домашнього на-
сильства, включаючи практику Європейського суду з прав людини. 

Вперше в Україні інтелектуальні продукти представляли результати моніто-
рингу справ з кримінальних, цивільних та адміністративних правопорушень, 
рішення з яких включені до Єдиного державного реєстру судових рішень. Це 
дозволило висвітлити та узагальнити основні принципи судових розглядів 
справ щодо домашнього насильства, а також запропонувати рішення та ре-
комендації щодо покращення судової практики у цій сфері та забезпечення 
ефективних засобів судового захисту жертвам домашнього насильства.

Навчальний курс і посібник були схвалені    
науково-методичною радою Національної школи суддів 
12 жовтня 2011 року. 

У липні та жовтні 2011 року було організовано два навчальні візити до Страс-
бургу, Франція (програму візитів див. у Додатку 7) для суддів-практиків, суддів 
загальної юрисдикції, суддів обласних судів, адміністративних судів, апеляцій-
них судів, представників Верховного суду України та Національної школи суддів 
з метою обміну досвідом і здійснення візитів до Ради Європи та Європейського 
суду з прав людини у Страсбурзі. Після завершення цих візитів учасники на-
голошували, що інформація та знання, одержані в ході візитів буде безпосе-
редньо застосовуватися в їх судовій практиці та під час тренінгів та навчальних 
курсів для судів та юристів з метою формування належної компетенції щодо 
розгляду справ стосовно домашнього насильства та насильства по відношен-
ню до жінок. 

Деякі практичні результати навчальних візитів вже стали видимими в Крим-
ській автономії. Апеляційний суд Автономної Республіки Крим вперше в Украї-
ні включив до розгляду справи стосовно домашнього насильства. Один з суддів 
провів тренінг з проблем розгляду питань домашнього насильства в судовому 
провадженні для суддів Апеляційного суду Автономної Республіки Крим на 
основі знань і вмінь, одержаних під час візитів. 

Підготовка проекту Стандартів надання      
послуг жертвам домашнього насильства

Система надання соціальної допомоги жертвам насильства в Україні є недо-
статньо розвиненою. Зокрема, кількість соціальних установ, які надають до-
помогу жертвам насильства є набагато нижчою за потребу, яка наразі існує в 
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Україні, а спектр цієї допомоги не охоплює повний спектр потреб (зокрема, 
за перше півріччя 2010 року Міністерством у справах сім‘ї, молоді та спорту до 
спеціальних центрів було направлено 249 жертв домашнього насильства, у той 
час як кількість відвідувань родин, в яких було вчинено домашнє насильство, 
перевищувало 100 тисяч).  

Наразі відсутня зведена інформація про служби, які надають соціальні послу-
ги. Доступ до чинних джерел допомоги ускладнюється відсутністю найновіших 
даних про служби, які надають соціальні послуги та їх контактної інформації. 
Чинні довідники та буклети не є всеохоплюючими, часто містять застарілу ін-
формацію, а кількість примірників є обмеженою.  

У 2011 році Програма провела дослідження щодо надавачів соціальних послуг, 
зібравши контактну інформацію та зробивши аналіз наявних організацій, їх 
матеріального забезпечення, спектру діяльності та типів допомоги, яку ці ор-
ганізації надавали постраждалим. Результатом цього дослідження став Ресурс-
ний довідник всіх державних служб, які надають соціальні послуги жертвам 
домашнього насильства, який також містить стислий огляд та оцінку системи 
соціальної допомоги, яка є доступною жертвам насильства. 

Разом із Ресурсним довідником, ПРМПЖ підготовила для публікації аналітич-
ний матеріал щодо стандартів надання послуг жертвам домашнього насиль-
ства, який був представлений Міністерству соціальної політики 9 грудня. Цей 
комплексний інтелектуальний продукт буде використано в процесі модерні-
зації соціальних служб в Україні та подальшого вдосконалення національної 
системи попередження та протидії домашньому насильству з метою усунення 
розбіжностей між міжнародними стандартами та практикою в Україні. 
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РОЗДІЛ 2
ПОСИЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОБІЗНАНОСТІ 

ТА ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ 
Відзначення 100-ї річниці Міжнародного жіночого дня

8 березня 2011 року світова спільнота відзначила 100 років з моменту першого 
святкування Міжнародного жіночого дня. В Україні це стало прекрасною на-
годою привернути більше громадської уваги до питань ґендерної рівності. 

Програма доклала зусиль задля того, щоб якнайкраще використати таку наго-
ду, та організувала фотовиставку «Міжнародний жіночий день – і100рія в фото-
графіях». Сто фотографій, які були представлені по десятиріччям, відображали 
«приховані» або менш відомі образи 
українських жінок. Ці фото також до-
помогли у візуальному форматі пред-
ставити ідею того, що суспільство, в 
якому не забезпечено рівних можли-
востей, може маргіналізувати жінок, 
відвівши для них одну чи іншу кон-
кретну роль. Фотовиставка одержала 
широке висвітлення в національних 
засобах масової інформації (як у пре-
сі, так і на телебаченні), а кількість 
відвідувачів протягом 11 днів склала 
понад 1 500 гостей.           

Конкурс короткометражних фільмів      
на ґендерну тематику «Ген рівності»

ПРМПЖ зосереджувала зусилля на широкому спектрі заходів стосовно спри-
яння формуванню ґендерної культури та зменшенню ґендерного насильства. 
Програма постійно відшукувала нові захоплюючі та оригінальні способи до-
несення знань з різнопланових питань, що стосуються тендеру до широкої ау-
диторії, особливо це стосувалося молоді. Молодь є рушійною силою багатьох 
соціальних перетворень, і саме тому надзвичайно важливим є досягти розу-
міння цих питань саме у молодіжному середовищі та заручитися їх підтрим-
кою у намаганнях закласти новий фундамент для розвитку суспільства рівних 
можливостей, в якому немає місця ґендерній упередженості та ґендерному 
насильству.  

За рішенням Ради проекту від 25 лютого 2011 року Програма оголосила Кон-
курс короткометражних фільмів на ґендерну тематику для учасників віком від 
18 до 35 років. Метою цього конкурсу було привернути увагу молоді до ґен-
дерних питань та змусити їх замислитися над проблемами ґендерної дискри-
мінації, ґендерного насильства та ґендерних стереотипів в Україні. Учасникам 
було запропоновано представити власні ідеї у формі короткого фільму в двох 
номінаціях: «5 хвилин для ґендерної рівності» та «5 хвилин, щоб подолати до-
машнє насильство». Конкурс проводився у період з 1 червня до 20 жовтня та 
включав такі етапи:
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Оголошення про початок та інформаційна кампанія 

Крім офіційного оголошення 
про початок конкурсу із за-
прошенням ЗМІ у SkyArtCafe 
(PinchukArtCentre) у червні, було 
проведено серію інтерактивних 
презентацій для молоді в про-
відних університетах України 
(Київському політехнічному 
інституті, Києво-Могилянській 
академії, Київському національ-
ному університеті ім. Шевченка 
тощо). Інформацію також було 
розповсюджено через кафедри 
ґендерних досліджень і центри 

ґендерної освіти, а також через Інтернет з використанням соціальних мереж 
задля інформування якомога більшої кількості молодих людей.   

Літній табір GenderCamp

Майже 100 молодих людей з усіх куточків 
України у віці від 18 до 35 років взяли участь 
у літньому таборі GenderCamp, який про-
водився 12-16 липня. Під час перебування у 
таборі GenderCamp учасники не тільки здо-
були розуміння проблем ґендерної чутли-
вості та домашнього насильства, але також 
мали нагоду відвідати майстер-класи з опе-
раторської майстерності, піксельної анімації, 
ознайомлення з кінематографічними техно-
логіями та соціальними медіа. 

Кульмінацією заходу стало перетворен-
ня табору на суцільну GenderCamp кіно-
студію, в якій молоді люди працювали 
зі сценаристами, режисерами та опе-
раторами, після чого у монтажній студії 
різали, клеїли, змішували, додавали 
спецефекти для створення відеофіль-
мів, які виявилися такими ж різноманіт-
ними за жанром, як і самі ідеї та емоції. 
Результатом роботи GenderCamp стали 
15 відеофільмів, які було розміщено на 
сайтах http://facebook.com/UNDPUkraine 
та http://youtube.com/UNDPUA для того, 
щоб заохотити  інших подавати свої 
креативні матеріали на конкурс.   

Розповсюдження в мережі Інтернет

Усі роботи, представлені на конкурс «Ген Рівності», були розміщені на www.youtube.
com/gendertube. У результаті цього конкурс одержав широке висвітлення, зібрав-
ши понад 100 000 переглядів на YouTubeта близько 1000 лайківу мережі Facebook. 
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GenderFilmFest

12 листопада 2011 року в Києві від-
бувся молодіжний кінофестиваль 
GenderFilmFest, який став кульмі-
нацією конкурсу короткометра-
жок «Ген Рівності». Протягом чоти-
рьох місяців молоді люди знімали 
відеоролики, де мовою кіно ви-
словлювалися щодо основних ґен-
дерних проблем: нерівних прав і 
можливостей жінок і чоловіків та 
насильства в сім’ї. На розгляд журі 
потрапило понад 50 роликів, які за кількістю переглядів зібрали більше 100 тис. 
переглядів на YouTube та близько 1 000 лайків відвідувачів мережі Facebook.

Кінофестиваль включав церемонію нагоро-
дження переможців у номінаціях: «5 хвилин 
для ґендерної рівності» та «5 хвилин, щоб по-
долати домашнє насильство», а також пере-
можця глядацьких симпатій – «5 хвилин, щоб 
вразити глядача» – визначеного за допомогою 
Інтернет-голосування.  

Гра GenderQuest
Крім цього Програма запустила ще один захід з посилення інформування гро-
мадськості, направлений на молодь: понад 160 молодих мешканців Кримської 
Автономії взяли участь у грі-квесті «Matrix: ReGENDERation», організованій у сто-
лиці півострова з метою посилити обізнаність щодо ґендерної рівності та рівних 
можливостей. Хоча підготовка такого незвичайного заходу потребувала великого 
обсягу часу та неабиякої креативності, результати перебільшили всі очікування.   

Цей квест був задуманий як гра, дія якої розгортається у різних місцях міста, 
коли кожна з команд одержує певний набір завдань з ґендерної рівності, які 
відрізнялися як за змістом, так і по характеру – від заходів посилення обізна-
ності як кросворд, загадка або пошук важливої інформації, або визначення 
правильності або неправильності тверджень щодо певних ґендерних ситуацій, 
до завдань, які вимагали розвіяти хибні стереотипні уявлення або працювати 
у багатопрофільній команді. Кожне з завдань було невід’ємною складовою 
загального сюжету гри, а кожний крок мав своє конкретне призначення. Ви-
конавши одне завдання, команді доводилося стрімко бігти до іншого місця, де 
їм давали інструкції до наступного завдання. 

«Matrix: ReGENDERation» включав 12 завдань та мав 4-кілометровий шлях, який 
найшвидша команда спромоглася подолати за 3 години. Залучивши 145 учасників 
і 15 організаторів з місцевих неурядових організацій, цей квест став наймасштаб-
нішою подією такого роду в Криму, яку широко висвітлювали місцева преса та 
телебачення, а також національне телебачення. Крім цього, надзвичайний успіх 
цієї ініціативи викликав численні звернення від місцевих органів влади з різних 
регіонів Криму з проханням організувати подібні заходи в інших містах.  
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Конкурс ґендерної карикатури  
У вересні – листопаді 2011 року ПРМПЖ 
за підтримки Асоціації карикатуристів 
провела Конкурс ґендерної карикатури, 
метою якого було кинути виклик та роз-
вінчати ґендерні стереотипи шляхом 
демонстрування їх недоречності  через 
мистецтво карикатури. 

У результаті проведеної кропіткої орга-
нізаційної та інформаційної роботи, на 
конкурс було представлено понад 200 ка-
рикатур від більш ніж 50 художників з усіх 

куточків України та навіть від одного учасника, який наразі мешкає у Білорусі. 
Карикатури слугували дзеркалом для найпоширеніших та глибоко вкорінених 
стереотипів щодо розподілу домашніх обов’язків у родині, сприйняття жінки 
як об’єкту, громадського сприйняття 
дискримінації на ринку праці та гро-
мадського сприйняття домашнього на-
сильства як «приватної справи». 

Роботи переможців були представлені 
на виставці в Музеї сучасного мистецтва 
в Києві у Міжнародний день боротьби 
за ліквідацію насильства щодо жінок, 
спонукаючи демаскувати ґендерні сте-
реотипи та закликаючи покласти край 
усім формам насильства щодо жінок. 

У дзеркалі ЗМІ
Співпраця з представниками ЗМІ завжди була ключовим інструментом розпо-
всюдження інформації про ґендерну чутливість та наголошення на очевидних 
перевагах ґендерної рівності для суспільства та економіки. В ході численних 
спілкувань з місцевими журналістами Криму були висловлені певні пропозиції 
представниками місцевої преси та інших ЗМІ. З іншого боку, журналісти запиту-
вали, чи висвітлення жінок і чоловіків дійсно має вплив на громадську думку та 
чи достатньо висвітлюються такі питання як домашнє насильство тощо. ПРМПЖ 
зреагувала на потреби ЗМІ замовленням дослідження з назвою «Ґендерні сте-
реотипи та ґендерне насильство у віддзеркаленні кримських ЗМІ». Результати 
цього дослідження були оформлені у звіт і представлені місцевим журналістам 
25 листопада, в Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо 
жінок. Така співпраця розглядається як можливість проведення більш глибоко-
го обговорення питань ґендерного насильства та підняти, шляхом презентації 
та круглих столів, питання стерео типізації жінок і чоловіків у кримських ЗМІ.      

Комунікація та інформування громадськості 
Веб-сайт ПРМПЖ регулярно оновлювався упродовж всього 2011 року. Для під-
вищення доступності інформаційних ресурсів у мережі Інтернет було вирішено 
розмістити всі книги та публікації онлайн для того, щоб ці ресурси були більш 
доступними експертам, дослідникам, науковцям, студентам університетів, 
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журналістам, громадським діячам  і широкому загалу. У результаті таких зусиль 
станом на 24 листопада 2011 року електронна бібліотека ПРМПЖ налічує по-
над 70 публікацій з ґендерної тематики, досліджень та інших інтелектуальних 
продуктів, підготовлених ПРМПЖ. 

Принцип видимої участі Європейського Союзу та ПРООН був належним чином 
забезпечений під час проведення всіх публічних заходів Програми, відповідна 
символіка була присутня також на всій друкованій продукції відповідно до ке-
рівних принципів щодо видимої участі Європейського Союзу. Фінансування ЄС 
належним чином згадується у всіх новинах і/або інформації, що розміщуються 
на сайтах ПРМПЖ та ПРООН, а також на медіа-ресурсах партнерів  Програми 
на національному і регіональному рівнях.  

Протягом звітного періоду було знято дві відео-історії успіху, які були розміщені 
на офіційному youtube порталі Програми youtube.com\EOWRUKR: 

Марафон: Ґендерна перемога – про ґендернунерівність у нагородженні учас-
ників марафону, подолання якої стало можливим за допомогою Магнолія-ТБ.

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

Список публікацій, підготовлених за звітний період:
Навчальний модуль для тренерів «Ґендерна політика і поширення ґендер-1. 
ної обізнаності та принципів ґендерної чутливості в Україні»  

Дослідження «Ґендерна статистика» 2. 

Рекомендації «Інституційні та правові механізми утвердження ґендерної 3. 
рівності»  

Огляд «Коментар до Закону України з забезпечення рівних прав і можли-4. 
востей жінок і чоловіків» 

Дослідження «Жінки та чоловіки на ринку праці України» 5. 

Збірка рекомендацій  «Ґендерні стандарти в сучасній освіті. Частина 1» 6. 

Збірка рекомендацій  «Ґендерні стандарти в сучасній освіті. Частина 2»7. 

Збірка рекомендацій«Ґендерні стандарти в сучасній освіті. Частина 3» 8. 

Посібник для вчителів «Як навчати учнів долати ґендерні стереотипи»9. 

 Збірка матеріалів до конференції «Ґендерна освіта – ресурс розвитку пари-10. 
тетної демократії»

Огляд «Актуальні проблеми ґендерної політики в збройних силах України» 11. 

Фотоальбом «Міжнародний жіночий день – і100рія в фотографіях» 12. 

Експертний звіт «Чинний стан системи попередження домашнього насиль-13. 
ства в Україні: правові, соціальні, психологічні та медичні аспекти»  

Методичний посібник для тренерів дільничних інспекторів міліції «Ефек-14. 
тивне попередження домашнього насильства» 
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Навчально-методичний комплекс до уроку ґендерної грамотності «Ми різ-15. 
ні, ми рівні» 

Результаті соціологічного опитування «Ґендерний портрет Автономної Рес-16. 
публіки Крим» 

Соціологічне опитування «Ґендерне насильство в українських сім’ях» 17. 

Навчальний курс «Судові розгляди справ щодо домашнього насильства» 18. 

Посібник для суддів «Розгляд справ з питань домашнього насильства в Укра-19. 
їні: відповідність міжнародним стандартам і шляхи покращення» 

Навчальний модуль для Національної академії державного управління при 20. 
Президентові України «Ґендерна політика в системі державного врядуван-
ня» 

Методичний посібник «Запровадження ґендерної політики в управлінні 21. 
освітою» 

Дитяча абетка-розмальовка 22. 

Методичний посібник «Основи ґендерної політики у парламентській діяль-23. 
ності» 

«Стандарти надання соціальних послуг жертвам домашнього насильства: 24. 
міжнародний досвід і рекомендації для України» 

Довідник закладів, що надають соціальну допомогу жертвам домашнього 25. 
насильства

Результаті соціологічного опитування «Ґендерний портрет Житомирської 26. 
області»

Інтерв’ю, надані експертами ПРМПЖ за звітній період 
30 березня газети «Урядовий кур’єр» і 
«Комсомольська правда» опублікували 
огляд результатів практичного семінару з 
подолання сексизму в рекламі, проведе-
ного ПРМПЖ.

У квітні газета «Експрес» і журнал «Про-
філь» №16-17 за 23 квітня 2011 року висвіт-
лювали питання участі жінок у прийнятті 
рішень та посилення представництва 
жінок в уряді та бізнесі, з яких Програма 
ПРМПЖ надавала експертну підтримку.

Крім цього регіональні ініціативи ПРМПЖ традиційно привертають увагу міс-
цевих ЗМІ. Зокрема, експерти програми охарактеризували заходи Програми 
та пріоритети України в сфері реалізації ґендерної політики під час семінарів з 
ґендерної статистики, круглого столу з моніторингу реалізації Закону України 
про забезпечення ґендерної рівності у Донецьку, Дніпропетровську, Полтаві, 
Кіровограді, Миколаїві, Харкові, Черкасах та інших містах.   
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У травні телеканал «ЧП-інфо» транслював сюжет про те, як втручання експер-
тів Програми ПРМПЖ та медіа-підтримка компанії «Магнолія-ТБ» сприяли за-
безпеченню рівності при нагородженні переможців спортивного марафону.  

У червні телеканали «Перший національний» і «5-й канал» висвітлювали події, 
що відбувалися у таборі GenderCamp, організованому ПРМПЖ, в якому близь-
ко 100 молодих людей з різних областей України протягом 4 днів створили 15 
відеофільмів з ґендерної тематики.  

Міжнародну конференцію в рамках головування України в Комітеті Міністрів 
Ради Європи «Сучасні тенденції розвитку національних механізмів забезпе-
чення рівності жінок і чоловіків в європейських країнах» широко висвітлювали 
газети «Урядовий кур’єр», «Голос України» та «Хрещатик» №157 за 26 жовтня 
2011 року, а також радіо «ЕРА», «Свобода» та інші ЗМІ.

На початку листопада в Києві пройшла церемонія нагородження в конкурсу 
короткометражних фільмів з ґендерної тематики в рамках кінофестивалю 
GenderFilmFest. Цю подію висвітлювали телеканали «5-й канал» та «MTV», га-
зети «День», «Україна молода», веб-портали «Телекритика», «Фокус України», 
журнал «Кінодайджест» на інші ЗМІ.

У листопаді Лариса Кобелянська дала інтерв’ю радіостанції «Німецька хвиля», 
під час якого прокоментувала ініціативи Уряду щодо зміни соціальної політики 
по відношенню до жінок-матерів.

У грудні Лариса Кобелянська у інтерв’ю виданню KyivPost прокоментувала 
створення у Верховній Раді України міжфракційного об’єднання «Рівні можли-
вості».
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РОЗДІЛ 3
ПАРТНЕРСТВО

Партнерство зі спорідненими проектами
Програма рівних можливостей і прав жінок підтримала споріднений проект 
«Рівність жінок і чоловіків у світі праці», який реалізується за спільної фінансо-
вої підтримки ЄС та Міжнародного бюро праці (МБП), організувавши тренінг 
для радників з ґендернихпитань голів обласних держаних адміністрацій 1-3 
червня в Алушті. Експерти ПРМПЖ провели одноденний тренінг, який було 
зосереджено на ініціативах, які можуть реалізовувати радники в областях для 
забезпечення ґендерної рівності в усіх сферах, особливо на ринку праці.

У 2011 році ПРМПЖ надала підтримку ініціативам з поширення ґендернихзнань 
і принципів ґендерної рівності в Криму в рамках співробітництва з Представ-
ництвом ПРООН в Криму. Враховуючи специфіку діяльності та заходів ПРООН 
в Автономній Республіці Крим разом з тим фактом, що бренд ПРООН є добре 
відомим серед ключових зацікавлених гравців, надзвичайно важливим є те, 
щоб усі споріднені агенції та проекти мали спільну позицію з ключових питань 
та представляли партнерам цілісне та послідовне бачення розвитку. Одним з 
інструментів досягнення цієї мети є участь у спільних проектах та ініціативах.       

Партнерство з іншими організаціями
Крім традиційних партнерських відносин з державними установами та неуря-
довими організаціями, у 2011 році було сформовано партнерство з Національ-
ною академією державного управління при Президентові України з метою 
створення навчальних курсів для включення у навчальні програми підготовки 
державних службовців. 

Партнерство з Національною школою суддів, яке розпочалося у 2010 році, у 
2011 році було успішно продовжено і поглиблено, результатом чого стала комп-
лексна ініціатива з посилення компетенції та створення інтелектуальних про-
дуктів практичного застосування для суддів, які розглядають справи, пов’язані 
з домашнім насильством. 

Оголосивши конкурс заявок для неурядових організацій в галузі ґендерної 
освіти та попередження і протидії домашньому насильству, Програма ще біль-
ше зміцнила співпрацю з громадянським суспільством. Відповідно до двох кон-
курсів заявок, оголошених у травні, Програма одержала 135 заявок (45 заявок 
щодо питань попередження і протидії домашньому насильству та 90 заявок 
щодо ґендерної освіти). Після процедури відбору було відібрано 6 проектів у 
сфері попередження і протидії домашньому насильству та 9 проектів у сфері 
ґендерної освіти. Перелік підтриманих проектів і результати їх діяльності пред-
ставлені у таблиці нижче.
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Попередження і протидія домашньому насильству

Організація Опис проекту Результати

Міжнародний жіно-
чий правозахисний 
центр «ЛаСтрада-
Україна»

Протидія насильству в 
сім’ї. Надання юридич-
ної допомоги жертвам 
насильства в сім’ї.

Збільшено години роботи «га-• 
рячої лінії» (додатково 12 го-
дин на тиждень та 324 годин за 
6 місяців).
Надавалися консультації фахів-• 
ців жертвам домашнього на-
сильства стосовно того, як дія-
ти у випадках насильства, про-
тягом 30 днів. Загалом надано 
360 консультацій фахівців.    
Створено базу даних випад-• 
ків домашнього насильства 
для покращення роботи на-
ціональної «гарячої лінії» з 
питань запобігання насильству 
та захисту прав дітей. Синте-
зована інформація сприятиме 
підвищенню спроможності 
консультантів надавати швидку 
й    ефективну допомогу, яку 
потребує абонент.  
Проведено 3 тренінги для во-• 
лонтерів на роботу консультан-
тів «гарячої лінії».   
Підтримка 8 справ з домаш-• 
нього насильства у суді та і ор-
ганах влади.

Міжнародний жіно-
чий правозахисний 
центр «ЛаСтрада-
Україна»

Моніторинг реалізації 
законодавства України 
щодо попередження та 
протидію насильству в 
сім’ї.

10 років моніторингу реалізації • 
законодавства України щодо 
попередження та протидію на-
сильству в сім’ї (2001 -2011). 

Представлення результатів на • 
круглому столі в Комітеті Вер-
ховної Ради України з питань 
прав людини, національних 
менших і міжнародних відно-
син.

Західноукраїнський 
центр «Жіночі пер-
спективи» 

Вирішення питань до-
машнього насильства 
у сільських районах 
Львівської області: на-
дання юридичної допо-
моги жінкам.

Надання консультацій в офісі 
центру та виїзди для консульту-
вання: загалом надано понад 315 
консультацій за 5 місяців. Надано 
юридичну допомогу у 20 справах 
щодо домашнього насильства 
у місцевих судах. Загалом 200 
жінок одержали юридичну допо-
могу у Львові та 5 сільських райо-
нів Львівської області.



27

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

Створення центру юри-
дичної допомоги жерт-
вамнасильства в сім’ї.

Створено громадську при-• 
ймальню для жертв насильства 
в сім’ї для надання безкоштов-
ної юридичної допомоги. 

Надано 100 консультацій юри-• 
дичного характеру жертвам 
насильства в сім’ї. 

Видано збірку життєвих історій • 
жертв домашнього насильства 
«Листи до незнайомки».

Громадське 
об’єднання «Волин-
ські перспективи» 

Літня школа громад-
ського активіста з по-
долання проблеми до-
машнього насильства.

У червні проведено літню шко-• 
лу громадського активіста з по-
долання проблеми домашньо-
го насильства для 30 студентів-
активістів з професійно-
технічних навчальних закладів 
Волинської області.

 Написання студентами сце-• 
наріїв для театру (10 п’єс було 
зіграно на сцені під час націо-
нальної кампанії «16 днів про-
ти ґендерного насильства» у 
професійно-технічних навчаль-
них закладах). 

40 вчителів професійно-• 
технічних навчальних закладів 
взяли участь у тренінгах з вияв-
лення і попередження домаш-
нього насильства. 

100 уроків «нульової толе-• 
рантності» домашнього на-
сильства проведено трене-
рами об’єднання «Волинські 
перспективи»  у професійно-
технічних навчальних закладах 
для 3000 студентів.

Всеукраїнський гро-
мадський центр «Во-
лонтер»

Розробка настільної гри 
«Зупини насильство».

Гру розроблено, виготовлено • 
і представлено 4 листопада на 
круглому столі в Інституті пси-
хології та соціальної педагогіки 
Київського інституту ім. Бориса 
Гринченката в Національному 
медичному університеті ім.  
Богомольця. 
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Розвиток ґендерної освіти

Організація Опис проекту Результати

Національний тех-
нічний університет 
«Київський політех-
нічний інститут»

Розробка програмного 
забезпечення для оці-
нювання знань з ґен-
дерних модулів відпо-
відно до системи ECTS.

Програмний продукт розміщено на
http://gender.kpi.ua/index.
php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=15&Ite
mid=10та є доступним для безко-
штовного завантаження.  

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

Дослідження «Ґендерні 
особливості міграцій-
ної поведінки населен-
ня України».

Результати представлено на Кон-
ференціїз нагоди 60-річчя Між-
народної організації з міграції, 
яка проводилася в Києві. Ці ре-
зультати можуть використовува-
ти державні органи виконавчої 
та законодавчої влади в процесі 
розробки національної політики 
щодо міграції, а також науково-
дослідницькі установи при ви-
вченні міграційних процесів.    

Аналітичну записку стосовно 
розробки ґендерно чутливої 
державної міграційної політики 
було подано до Кабінету Міні-
стрів України.

Прикарпатський на-
ціональний універси-
тет ім. Василя Стефа-
ника

Літній табір «Ґендер: 
проблеми та перспек-
тиви діалогового парт-
нерства».

Створено веб-сайт літнього та-• 
бору та забезпечено оператив-
не висвітлення подій.  

Проведено літній табір, при-• 
свячений поширенню ґендер-
нихзнань, за участю 40 аспіран-
тів і викладачів університету.  

Опубліковано 2 наукові статті в • 
журналі «Гілея» №53 та № 54 на 
тему літнього табору.
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Маріупольський ґен-
дерний центр спільно 
з Маріупольським 
державним універси-
тетом

Перша літня сесія Від-
критого інституту рів-
них можливостей.

Проведено лекції та тренінги з • 
такої тематики: 

Основні поняття ґендерної теорії• 

Ґендерна соціалізація, ключові • 
суб’єкти та установи  

Ґендерна нерівність• 

Роль і вплив ґендерних стерео-• 
типів у світі 

Інтеграція ґендерного компо-• 
ненту в систему вищої освіти 

 Підготовлено стислий опис май-• 
бутніх проектів з ґендерної осві-
ти у відповідних університетах.

 Залучено понад 30 учасни-• 
ків (сертифікати були видані 
студентам-лідерам, аспірантам 
та викладачам університетів).

Сумський державний 
університет

«Студентський леле-
ка». Впровадження 
ініціативи «Університет 
дружній до сім’ї» з ме-
тою забезпечення рів-
них можливостей для 
студентів у дотриманні 
їх права на навчання, 
самореалізацію, сімей-
не життя та здоров’я.

Проведено • 
дослідження«Соціальний пор-
трет студентської сім’ї» (над-
руковано 300 примірників). В 
опитуванні взяли участь 300 
студентських сімей.

 Надано 200 консультацій сту-• 
дентам, які мають або планують 
створити сім’ю з юридичних, ме-
дичних і психологічних питань.  

Проведено круглий стіл «Сту-• 
дентська сім’я: за і проти»  за 
участю представників влади, на-
уковців, студентів, ЗМІ, неурядо-
вих організацій (40 учасників).

Проведено 20 тренінгів «Шко-• 
ла для мами й тата» для загаль-
ної кількості 256 учасників.

ГО «Товариство не-
залежних експертів» 
спільно з факульте-
том психології КНУ 
імені Тараса Шевчен-
ка

Поліпшення умов 
освітньої соціалізації 
студенток-матерів.

Організація та методичне за-• 
безпечення ігрової кімнати.

Тренінг з питань успішного • 
батьківства для студентів уні-
верситету та волонтерів (8 ака-
демічних годин).

 Тренінг для волонтерів для їх • 
підготовки до роботи з дітьми 
(28 академічних годин). 

 Створення ігрової кімнати.• 
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Тернопільський на-
ціональний педаго-
гічний університет ім. 
Володимира Гнатюка

Ґендерна експертиза 
освітніх програм та 
шкільних навчальних 
планів для початкової 
школи.  

Проведено ґендерну експерти-• 
зу 75 дитячих журналів за 2005-
2010 роки.

Проведено ґендерну експерти-• 
зу 18 підручників для початко-
вої шкли. 

Видано 2 методичних посібники:• 
 Ґендерне виховання дошкільнят
 Ґендерний розвиток дитини: 
педагогічна ситуація

Державний інститут 
розвитку сім’ї та мо-
лоді

Дослідження «Пред-
ставництво жінок і 
чоловіків в органах 
законодавчої влади та 
місцевого самовряду-
ванняв Україні: чинний 
стан, тенденції та пер-
спективи»

Зібрані статистичні дані щодо • 
ґендерного співвідношення в 
органах законодавчої влади та 
місцевого самоврядування в 
Україні (1998 – 2011).

 Проведено аналіз тенденцій, • 
причин та наслідків ґендерно-
го співвідношення в органах 
законодавчої влади та місцево-
го самоврядування в Україні за 
період  з 1998 по 2011 рік.

 Проведено аналіз ґендерного • 
співвідношення в органах за-
конодавчої влади та місцевого 
самоврядування в Україні.

 Вироблені рекомендації для • 
досягнення паритету у партій-
них списках та органах держав-
ної влади.

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

Інформаційна кампанія 
«ЇЇсторія», присвячена 
20-річчю жіночого та 
ґендерного руху в неза-
лежній Україні (заходи 
заплановані в Києві, 
Харкові, Дніпропетров-
ську, Криму) у співробіт-
ництві з Музеєм історії 
жіноцтва, історії жіно-
чого та ґендерного руху, 
центрами ґендерної 
освіти у вищих навчаль-
них закладах України та  
українським музейним 
форумом. Очікуване 
охоплення – 8000 лю-
дей.

Підготовлено виставку «ЇЇс-• 
торія», присвячена 20-річчю 
жіночого та ґендерного руху в 
незалежній Україні.

 Відкриття виставки у Харків-• 
ському національному універ-
ситеті ім. Каразіна у жовтні; про-
ведено екскурсії для студентів, 
журналістів та громадськості 
(близько 8000 відвідувачів).

 Презентація виставки на націо-• 
нальному зібранні експертів з ґен-
дерних 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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РОЗДІЛ 4
ВИНЕСЕНІ УРОКИ

УРОКИ, ВИНЕСЕНІ ЗА ЗАВІТНІЙ ПЕРІОД, МОЖНА 
СТИСЛО ОПИСАТИ ТАКИМ ЧИНОМ:

Урок 1.            
Компетенції неурядових організацій щодо управління 
проектами потребують покращення

Не зважаючи на велику кількість заявок, одержаних в рамках оголошених 
Програмою двох конкурсів у травні 2011 року, рівень якості проектної доку-
ментації, представленої неурядовими організаціями та університетами, був 
нижче середнього. Це свідчить про потребу подальшого інституційного розви-
тку регіональних неурядових організацій в Україні, що однак виходить за межі 
визначених цілей та завдань ПРМПЖ.

Персоналу Програми довелося провести великий обсяг роботи з неурядови-
ми організаціями стосовно покращення структури запропонованих проектів, 
формулювання цілей та визначення індикаторів ефективності та виконання. 
Виходячи з цього, рекомендується провести серію інформаційних семінарів 
для регіональних неурядових організацій та навчальних закладів, які пропо-
нуватимуть деякі елементи формування необхідної компетенції (наприклад, 
короткий семінар з основ проектного менеджменту для організацій, зацікав-
лених у поданні заявок на конкурс).  

Урок 2.             
Поєднання комунікації з поширенням ґендерних знань 
підвищує ефективність заходів

Хоча в структурі Програми окремого компоненту з комунікації не передба-
чено, забезпечення належної комунікації є невід’ємною частиною успішного 
просування ґендерної проблематики. Комунікація допомагає підтримувати 
увагу політиків і громадськості до ґендерних питань. Широкий спектр каналів 
та інструментів комунікації дозволяє залучати різні верстви та категорії суспіль-
ства – від молоді до людей старшого покоління, від політиків до представників 
громадянського суспільства. 

Кращі практики ПРМПЖ (конкурс «Ген Рівності», фотовиставка з нагоди річ-
ниці Міжнародного жіночого дня, конкурс карикатур на тему ґендерних сте-
реотипів тощо) довели, що при поєднанні комунікації з поширенням ґендерної 
компетентності значною мірою підвищується ефективність заходів. Виходячи 
з цього, рекомендується у майбутньому включити комунікаційний компонент 
в якості невід’ємної складової структури проекту. В ідеальному варіанті цей 
компонент має також передбачати окремі заходи для підвищення півня ком-
петентності журналістів з питань ґендерної чутливості та сприяти інформова-
ному висвітленню ґендерної тематики у різних засобах масової інформації.

Урок 3.             
Компоненти щодо ґендерної політики та ґендерної освіти: 
різна динаміка та різні темпи перетворень
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Запровадження каскадних тренінгів продемонструвало, що державні структу-
ри та система освіти мають різні рівні сприйняття та опору. У той час як держав-
ні структури, якщо не чинять опір, то є доволі повільними у сприйнятті нових 
інструментів та механізмів для утвердження ґендерної рівності, освіта швидко 
реагує та навіть активно діє у напрямку запровадження перетворень, особли-
во на нижчих щаблях системи. 

Це можна пояснити ініціативою «знизу», яка йде від вчителів і завдяки якій 
заходи Програми у цьому компоненті повністю зумовлюються потребами і 
запитами (наприклад, Науково-практична конференція за підсумками VІ Все-
українського конкурсу студентів та молодих вчених з напрямку «Ґендерні до-
слідження» у Тернополі проводилася на прохання Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України; 2-й всеукраїнський конкурс на кращий урок ґендерної 
рівності проводився на прохання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України, численні звернення від обласних центрів підвищення кваліфікації з 
проханням продовжити каскадні тренінги тощо). Вчителі стають реальною ру-
шійною силою перетворень у сфері ґендерної освіти.   

Оскільки чинна адміністративна реформа певним чином стримує динаміку 
аналогічних перетворень в структурах державної влади, рекомендується по-
думати над тим, як сприяти появі ініціативи «знизу» від державних службовців 
на регіональному рівні 

Урок 4.             
Молодь є діючою силою змін у поведінці

Молодь є потужною рушійною силою змін у ставленнях. Молодь є надзвичайно 
активною у поширенні інформації та залученні інших до участі. Молоді люди 
здатні привносити нові ідеї та використовувати інноваційні підходи у будь-якій 
сфері. У сучасному українському суспільстві ґендерна рівність є доволі склад-
ною для сприйняття і суперечливою темою, яка потребує визнання більш 
широкими верствами українців, формування більш позитивного ставлення та 
кращого розуміння того, що саме означає 
це поняття. 

Набагато складніше переконати більш літ-
ніх людей у тому, що ґендерні стереотипи 
лише завдають шкоди та є руйнівними як 
для особистого життя, так і для суспільства 
в цілому. Тож надзвичайно важливим є на-
дати молодим людям можливість відверто 
висловлюватися і водночас пропонувати 
їм цікаві та активні форми участі.         

Такі заходи як GenderCamp, GenderFilmFest, 
GenderQuest та конкурс карикатур є яскра-
вими прикладами того, як ентузіазм моло-
дих учасників може сприяти утвердженню 
ґендерної рівності.   

З огляду на це, рекомендується запро-
ваджувати більше комунікаційних та ін-
формативних заходів, спрямованих на 
молодь.
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Урок 5.             
Ґендерне бюджетування означає ефективне врядування

Розгляд питань ґендерного бюджетування було втілено Програмою у 2011 
році шляхом проведення 6 семінарів з ґендерного бюджетування для посадо-
вих осіб обласних органів державної влади та членів обласних рад. Ці семінари 
допомогли їм навчитися оцінювати ґендерний вплив чинних і майбутніх регіо-
нальних програм соціально-економічного розвитку, а також включати ґендер-
ні аспекти у всі відповідні документи і програми. 

Ґендерне бюджетування передбачає ґендерну оцінку бюджетів, застосування 
ґендерного виміру на всіх рівнях бюджетного процесу та реструктуризацію до-
ходів і видатків з метою сприяння ґендерній рівності. Це є новітня технологія, 
що допомагає аналізувати наслідки  впливу бюджету для чоловіків і жінок та 
передбачати такий розподіл бюджетних коштів, який надаватиме кращу якість 
за рахунок цільового підходу до конкретних соціальних груп. Ґендерне бюдже-
тування можна запроваджувати на всіх рівнях врядування: від парламенту та 
міністерств до сільських рад. 

Утім, оскільки цей процес включає розробку, планування, затвердження, ви-
конання, моніторинг, аналіз і аудит бюджетів з позиції ґендерної чутливості, 
ґендерне бюджетування потребує більш зосереджених та інтенсивних заходів 
для того, щоб стати поширеною практикою. Майбутні заходи повинні прово-
дитися водночас на двох рівнях: на обласному (охоплюючи всі області країни) 
та національному (за активної участі Міністерства фінансів України). 

Дуже важливо сформувати належне розуміння ґендерного бюджетування та 
його значення для чинної реформи бюджетного процесу не тільки у шести 
залучених областях, але по всій Україні. Крім цього, міжнародний досвід по-
єднання ґендерного бюджетування з реформуванням бюджетного процесу, 
визначення «якірних» точок для введення ґендерного бюджетування в націо-
нальний бюджетний процес та бюджетну реформу є необхідними подальши-
ми кроками до утвердження ґендерної рівності в Україні. 

Оскільки немає єдиного розуміння поняття ґендерного бюджетування серед 
різних груп зацікавлених гравців, вважається, що одним із необхідних заходів 
має бути тренінг, який буде запропоновано не тільки державним службовцям, 
але і представникам неурядових організацій, які потім зможуть здійснювати 
моніторинг виконання місцевих і національних бюджетів.  

Урок 6.             
Дані щодо використання часу відкривають шлях    
до ґендерно дружньої політики

Зусилля, спрямовані на забезпечення кращого залучення жінок до ринку праці, 
часто стикаються з проблемою неналежної якості або відсутності інструментів 
і статистичних даних, необхідних для збору офіційної інформації щодо зайня-
тості та економічної ситуації. У результаті цього стратегічні програми щодо за-
йнятості та економічного розвитку не передбачають необхідних соціальних та 
економічних стимулів, якими мають користуватися жінки. А це, у свою чергу, 
сприяє відтворенню системи, що породжує ґендерну нерівність. 

Суттєва і точна інформація про роль жінок в економічній та сімейній сферах 
є надзвичайно важливою для формулювання обґрунтованих та ефективних 
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національних стратегічних програм. Наразі в Україні збирають дані по 48 з 
73 показників ЄЕК ООН. Зокрема, в Україні не ведеться статистика щодо ви-
користання часу, тобто як жінки і чоловіки розподіляють свій час протягом дня: 
скільки часу приділяється роботі, особистому розвитку, дозвіллю, роботі по 
господарству тощо.  

Відсутність даних щодо використання часу та, внаслідок цього, відсутність еко-
номіки домогосподарств у традиційному плануванні розвитку, означає, що 
картина процесу розвитку в країні є неповною, а розуміння ґендерного дис-
балансу є недостатнім. Не надання належної уваги різниці між часткою жіночої 
і чоловічої праці у «додатковому часі на роботу по господарству» може при-
зводити до вироблення неналежної політики та планів, які матимуть неперед-
бачений ефект збільшення трудового навантаження жінок. 

У широкому сенсі, дані щодо використання часу відкривають шлях до створен-
ня ґендерно дружніх планів і політики та роблять економіку домогосподарства 
більш «видимою» для політиків, які зазвичай не інвестують у (і не включають 
у пріоритети) те, що не є очевидним. Таким чином, вивчення використання 
часу переносить питання ґендерної рівності та ґендерних відносин у центр на-
ціональної політики і планів. 

Виходячи з цього, рекомендується розробити методологію та провести ви-
вчення використання часу на національному рівні, яке буде зосереджено на 
трьох конкретних завданнях: 

Виявлення нерівностей в оплачуваній та неоплачуваній праці;• 

Одержання даних щодо участі жінок у праці та зайнятості, як в офіційно-• 
му, так і в неофіційному секторах економіки; та

Вивчення можливостей застосування даних щодо використання часудля вста-• 
новлення ступеня часткової зайнятості та розміру неофіційного сектору.

На загальному рівні, є сподівання того, що краще розуміння та оцінка нео-
плачуваної праці та розподілу часу для жінок і чоловіків сприятиме створенню 
більш реалістичної політики і планів, які допоможуть подолати бідність та за-
безпечити ґендерну рівність в Україні. 

Урок 7.             
Ліквідація сексизму в рекламі як важлива передумова по-
долання стереотипів у суспільстві 

Рекламна індустрія є однією з найбільш повільних в усуненні ґендерних стерео-
типів. Спільнота експертів почала піднімати питання сексизму в рекламі ще у 
2008 році. А тільки у 2011 році громадянському суспільству за підтримки між-
народних організацій вдалося залучити рекламістів до діалогу стосовно сек-
сизму, зображення жінки як об’єкта та фетишизації сексуальності. У результаті 
цього діалогу були розроблені стандарти недискримінаційної реклами, при-
йняті Всеукраїнською рекламною коаліцією у 2011 році. 

Однак, оскільки ці стандарти є механізмом саморегулювання, щоб бути ефек-
тивними у довгостроковій перспективі, вони вимагають високого рівня відпо-
відальності з боку  PR/рекламних агенції та позитивної реакції з боку ринку. 
Тож, рекомендується продовжувати заходи з поширення принципів ґендерної 
чутливості, направлені на рекламний бізнес в Україні для зміцнення та поси-
лення чинного добровільно прийнятого механізму.
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СПИСОК ДОДАТКІВ
Додаток 1. Програма візиту до Сербії для відповідальних з 1. 
координування ґендерних питань в уряді України.

Додаток 2.  Стратегія та методологія моніторингу ефектив-2. 
ності каскадних тренінгів (українською мовою).

Додаток 3.  Програма Науково-практичної конференції «Ґен-3. 
дерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії».

Додаток 4. Програма візиту до Польщі для вчителів і праців-4. 
ників системи освіти.

Додаток 5. Перелік змін і доповнень до нового проекту За-5. 
кону України «Про попередження домашнього насильства». 

Додаток 7. Програма візиту до Страсбургу, Франція, для суд-6. 
дів.
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