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I. ВПРО ВАД ЖЕН НЯ ҐЕН ДЕР НИХ 

ПІДХОДІВ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПРО ОН В УК РАЇНІ

Вступ

«Ре ко мен дації що до впро вад жен ня ґен дер них підходів для ПРО ОН в Ук раїні», а та кож предс-

тав ле ний ог ляд містять відповіді на за пи тан ня «чо му», «що» та «як» що до впро вад жен ня ґен дер них 

підходів у діяль ності ПРО ОН в Ук раїні. Во ни пок ли кані за без пе чи ти чи тачів інфор мацією про 

до сяг нуті ре зуль та ти у цій сфері та за о хо ти ти ро би ти нас тупні кро ки у ць о му нап рямі. Ці ма теріали 

є ог ля дом і вод но час збірни ком чин них до ку ментів, та логічно до во дять не обхідність і важ ливість 

ґен дер них пе рет во рень. Во ни та кож мо жуть бу ти ко рис ни ми для тих, ко му потрібно знай ти чіткі 

ар гу мен ти на ко ристь впро вад жен ня ґен дер них підходів у діяльність ПРО ОН в Ук раїні, а та кож для 

тих, хто скеп тич но ста вить ся до цих пи тань і не дос татньо поінфор мо ва ний.

1. За гальні за са ди впро вад жен ня ґен дер них 
підходів у діяльність ПРО ОН в Ук раїні

Згідно із За галь ною оцінкою країни (2001%2005), уряд і ПРО ОН зо бов’язу ють ся тісно співпра цю-

ва ти з дер жав ни ми ус та но ва ми, гро ма дянсь ким суспільством, інши ми агенціями ООН та до но ра ми 

з ме тою спри ян ня ґен дерній рівності та впро вад жен ня ґен дер них підходів на різних рівнях прий нят-

тя рішень, а та кож у різних сфе рах. Уряд і ПРО ОН вис ло ви ли го товність вклю ча ти ґен дер ну скла-

до ву у всі свої про ек ти як ак ту аль ний комп ле кс ний підхід. Це пе ред ба чає, що ПРО ОН ро бить свій 

вне сок до за галь ної спра ви спри ян ня рівності між чо ловіка ми й жінка ми, підви щен ня ста ту су жінок 

в Ук раїні в усіх сфе рах жит тя для до сяг нен ня ста ло го роз вит ку лю ди ни й роз бу до ви де мок ра тич ної 

дер жа ви. 

Пріори тетні сфе ри ПРО ОН у ць о му нап рямі бу ли виз на чені у про цесі кон суль тацій з уря дом і 

ор ганізаціями гро ма дянсь ко го суспільства на цент раль но му та регіональ но му рівнях. Про цес відбу-

вав ся за та ки ми прин ци па ми:

По си лен ня участі уря ду у про цесі впро вад жен ня ґен дер них підходів;

По си лен ня співробітницт ва між уря дом і гро ма дянсь ким суспільством у спри янні ґен дерній 

рівності;

Співробітницт во з місце ви ми ор га на ми вла ди, не у ря до ви ми ор ганізаціями, універ си те та ми й 

на у ко во%дослідни ми ор ганізаціями для ство рен ня надійної інсти туційної ба зи на місце во му 

рівні; виз на чен ня 4%5 пілот них об лас тей у цент ральній, західній, східній та південній Ук раїні, 

де ця прог ра ма бу де ви ко ну ва ти ся у співпраці з місце ви ми адміністраціями та інши ми ор га на ми 

вла ди.

Комп ле кс на прог ра ма, ком по нен ти якої взаємо пов’язані для мак си маль но го ре зуль та ту (нап рик-

лад, стра тегія співпраці із за со ба ми ма со вої інфор мації по вин на вклю ча ти за галь но національ не 

висвітлен ня всіх клю чо вих подій прог ра ми).

Ро зуміння, що чо ловіки так са мо, як і жінки, у ба гать ох ас пек тах є час ти ною стра тегії ґен дер них 

пе рет во рень у якості парт нерів та одер жу вачів до по мо ги (бе нефіци аріїв); 

Сталість впли ву прог ра ми;

Ро зуміння, що ґен дер ний підхід пе ред ба чає вклю чен ня ґен дер но го виміру в існу ю чу політи ку, 

прог ра ми й діяльність, а та кож ре алізацію всіх ініціатив для вирішен ня спе цифічних пи тань 

ґен дер ної нерівності.

•

•

•

•

•

•

•
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Чо му ґен дерні пе рет во рен ня є важ ли ви ми?

Що до ць о го існує п’ять ос нов них при чин.

Во ни став лять осо бистість у центр у про цесі прий нят тя політич них рішень

Політи ки зму шені приділя ти ува гу різнобічно му впли ву політи ки на жит тя гро ма дян, що в ре зуль-

таті приз во дить до зас то су ван ня наб ли же но го до лю дей підхо ду що до уп равління су час ним сус-

пільством. 

Во ни ве дуть до кра що го уп равління

Як що ви ко рис то ву ва ти ґен дерні підхо ди у про цесі підго тов ки політич них рішень, бу де за лу ча ти-

ся біль ше інфор мації, і це вка же на ті ви пад ки, ко ли політи ка не є ґен дер но нейт раль ною.

Во ни за лу ча ють як жінок, так і чо ловіків, і да ють мож ливість пов но го ви ко рис тан ня людсь ких 
ре сурсів

Оскіль ки осо би, за лу чені до впро вад жен ня ґен дер них підходів заз ви чай є без по се редніми ви ко нав-

ця ми, це доз во ляє за лу чи ти шир ший спектр учас ників ць о го про це су. Раніше пи тан ням рівності 

здебіль шо го опіку ва ли ся ок ремі жінки, а зав дя ки ви ко рис тан ню ґен дер них підходів ви ко рис то-

вуєть ся весь людсь кий по тенціал. Чо ловіки та кож бе руть ак тив ну участь у здійсненні за ходів по 

до сяг нен ню ґен дер ної рівності.

Во ни роб лять ґен дер ну рівність ви ди мою в ос нов них нап ря мах роз вит ку суспільства

Впро вад жен ня ґен дер них підходів де мо н струє, що ґен дер на рівність є важ ли вим соціаль ним 

пи тан ням, яке впли ває на роз ви ток суспільства, а не «розкішшю». Це ви во дить пи тан ня, пов’язані 

з хе дер ною рівністю на но вий якісний рівень.

Вра хо вуєть ся відмінність і чо ловіків, і жінок, а та кож різних соціаль них груп 

Заз ви чай стра тегії, спря мо вані на до сяг нен ня рівності, націлені на жінок в ціло му, але ж впро-

вад жен ня ґен дер них підходів по вин но вра хо ву ва ти різно манітність си ту ацій, особ ли вості різних 

груп, як жінок, так і чо ловіків (жінок%мігран ток, мо ло дих жінок, чо ловіків літнь о го віку то що)1. 

Для ре алізації заз на че них ви ще прин ципів бу ло роз роб ле но п’ять стра тегічних сфер діяль ності 

для до сяг нен ня ґен дер ної рівності:

Фор му ван ня ґен дер но%чут ли вої політи ки 

Підтрим ка зу силь гро ма дянсь ко го суспільства у фор му ванні ґен дер но%орієнто ва ної регіональ-

ної політи ки 

Дос туп до спра вед ли вості (ґен дер на рівність і пра ва лю ди ни)

Впро вад жен ня ґен дер них підходів че рез за со би ма со вої інфор мації та освіту

Впро вад жен ня ґен дер них підходів че рез парт не р ство.

Сфе ра, яка сто суєть ся парт не р ства, ба зуєть ся на тісній співпраці ООН та уря ду у всіх сфе рах 

прак тич ної діяль ності ПРО ОН:

уп равління, 

бо роть ба з бідністю, 

ВІЛ/СНІД, 

інфор маційні тех но логії для роз вит ку,

без пе ка лю дей (мир і по пе ред жен ня конфліктів), 

нав ко лишнє се ре до ви ще. 

1 
Комплексный подход к проблеме равенства женщин и мужчин. Концептуальные рамки, методология и 

ознакомление с позитивным опытом. Страсбург, февраль 1999
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Про ек ти й прог ра ми ПРО ОН у своїй ре алізації тісно пов’язані з відповідни ми дер жав ни ми 

ус та но ва ми. Про ек том «Впро вад жен ня ґен дер них підходів у діяльність ПРО ОН Ук раїни», який 

здійсню вав ся Прог ра мою рівних мож ли вос тей ПРО ОН у 2005%2006 рр. за підтрим ки Ґен дер но го 

те ма тич но го трас то во го фон ду, пе ред ба ча ло ся, що ба га то сек то раль не та ба га тоінсти туційне впро-

вад жен ня ґен дер них підходів у діяльність уря до во го та не у ря до во го сек торів найбільш ефек тив но 

бу де здійсню ва ти ся зав дя ки співпраці з прог ра ма ми та про ек та ми ПРО ОН. З цією ме тою Те ма тич-

на ґен дер на гру па, яка скла даєть ся з національ них прог рам них ди рек торів та керівників про ектів 

ПРО ОН по вин на бу ла спри я ти у до сяг ненні цих цілей. Крім то го, пе ред ба ча ло ся ви роб лен ня чіт-

ких ме ханізмів для конт ро лю за ре алізацією цієї стра тегії. Очіку ва ло ся, що ко жен співробітник / 

співробітни ця ПРО ОН, який/а пра цює у цент раль но му офісі чи у про екті, по винні от ри ма ти 

знан ня та підви щи ти свою обізнаність з ґен дер них пи тань і на далі по пу ля ри зу ва ти ідею ґен дер ної 

рівності. Очіку ва ло ся, що ґен дерні пе рет во рен ня ста нуть ор ганічною час ти ною кож ної прог ра ми 

та/або ініціати ви ПРО ОН. Те ма тич на ґен дер на гру па по вин на бу ла пос ту по во транс фор му ва ти ся 

в Ме ре жу фахівців%прак тиків із пи тань ґен дер ної рівності, яка б охоп лю ва ла дер жавні інсти туції, 

ПРО ОН та інші ор ганізації, які спри я ють роз вит кові.

Че рез п’ять років після підпи сан ня пер шої Уго ди між ПРО ОН та уря дом Ук раїни, ПРО ОН в 

Ук раїні роз по чи нає но вий цикл ініціатив, які сто су ють ся здійснен ня серйоз них ор ганізаційних змін 

з ме тою зап ро вад жен ня ґен дер них пе рет во рень, як у діяль ності та струк турі са мої ПРО ОН, так і в 

діяль ності уря ду. Не обхідність цієї ініціати ви зу мов ле на не дос татньо ефек тив ним впро вад жен ням 

ґен дер них підходів в існу ючі прог ра ми та бра ком внутрішнь о го досвіду. Цей но вий крок у діяль ності 

що до впро вад жен ня ґен дер них підходів знач ною мірою зав дя чує знач ним до сяг нен ням ПРО ОН, 

які є оче вид ни ми у ба гать ох сфе рах. До сяг нен ня Прог ра ми рівних мож ли вос тей ПРО ОН да ють 

підста ви сподіва ти ся на ефек тив не впро вад жен ня ґен дер них підходів і в інші сфе ри діяль ності 

ПРО ОН. Підви щен ня кваліфікації як пер со на лу ПРО ОН, так і уря до вих парт нерів з ме тою по даль-

шо го по си лен ня ґен дер но го ком по нен ту у сфе рах їхньої діяль ності, є мож ли вим і здійснен ним, та 

є час ти ною за галь но го гло баль но го ман да ту ПРО ОН. Вар то заз на чи ти, що ініціати ва, спря мо ва на 

на по си лен ня ефек тив ності впро вад жен ня ґен дер них підходів у діяльність ПРО ОН, її прог рам та 

про ектів, співпа ла з інши ми дво ма важ ли вим подіями. Зок ре ма, Самміт ООН (Нью%Йорк, 2005 рік) 

фак тич но підтвер див важ ливість ґен дер них пе рет во рень, у той час як прий нят тя За ко ну Ук раїни 

«Про за без пе чен ня рівних прав та мож ли вос тей жінок і чо ловіків» (8 ве рес ня 2005 ро ку) відкри ло 

двері для но во го ета пу роз вит ку ґен дер ної рівності в Ук раїні. Ці дві події ство рю ють спри ят ли вий 

клімат для по даль шої ро бо ти у сфері впро вад жен ня ґен дер них підходів в ук раїнсь ко му предс тав-

ництві ПРО ОН. 

2. Концептуальні засади

Ґен дер на рівність і роз ви ток

ПРО ОН є однією з клю чо вих ор ганізацій, яка спря мо вує свою діяльність на до сяг нен ня ґен дер-

ної рівності та на ма гаєть ся послідов но та ефек тив но впро вад жу ва ти ці підхо ди як інстру мент до сяг-

нен ня ґен дер ної рівності у своїх зу сил лях, спря мо ва них на роз ви ток. Роз ви ток і ґен дерні пи тан ня 

взаємо пов’язані, ре аль ний роз ви ток не мо же бу ти до сяг ну тий без ґен дер ної рівності й нав па ки. 

ПРО ОН по вин на за без пе чи ти до сяг нен ня своїх цілей шля хом вклю чен ня ґен дер но го ком по нен ту 

в усі стадії аналізу, роз роб ки прог рам, фор му лю ван ня та імпле мен тації прог рам, а та кож у про це си 

моніто рин гу та оцінки. Важ ли вим є й те, щоб усі парт не ри ПРО ОН та кож прий ня ли та зас то со ву-

ва ли ґен дерні підхо ди у сфе рах своєї діяль ності. Ще од ним вик ли ком для ПРО ОН є не обхідність 

зас то су ван ня ґен дер них пе рет во рень у своїй власній ор ганізації, за без пе чу ю чи ви со кий рівень 

ґен дер но го па ри те ту в про цесі най му пер со на лу. Зв’язок між впро вад жен ням ґен дер них підходів у 

прог ра ми ПРО ОН та впли вом на парт нерів у цій га лузі ра зом з до сяг нен ням ґен дер но го па ри те ту в 

се ре дині са мої ор ганізації ство рює мож ливість для всебічно го і комп ле кс но го впли ву на соціаль не, 

політич не й еко номічне се ре до ви ще країни й не се ве ли ку відповідальність за фак тич не до сяг нен ня 

ґен дер ної рівності. 
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ООН відзна чи ла тісний зв’язок між пи тан ня ми людсь ко го роз вит ку та пи тан ня ми рівності. У 

Про екті зак люч но го до ку мен ту Всесвітнь о го Самміту ООН від 13 ве рес ня 2005 ро ку го во рить ся: 

«Ми, як і раніше, пе ре ко нані, що прог рес для жінок є прог ре сом для всіх»2. Крім то го, бу ло ок рес-

ле но чіткі міжу ря дові зо бов’язан ня що до впро вад жен ня ґен дер них підходів в ос нов них сфе рах діяль-

ності Ор ганізації Об’єдна них Націй, вклю ча ю чи роззброєння, по до лан ня бідності, мак ро е ко номіку, 

охо ро ну здо ров’я, освіту та торгівлю. У ре зо люції Ра ди Без пе ки ООН № 1325, прий нятій у жовтні 

2000 ро ку, ок рес ле но важ ливість приділен ню біль шої ува ги що до дот ри ман ня прин ципів ґен дер ної 

рівності під час опе рацій із підтри ман ня ми ру. Ви ко нан ня цих зо бов’язань має на меті і за без пе чен ня 

ура ху ван ня ґен дер них підходів у про це сах дов го ст ро ко во го пла ну ван ня та до ку мен ту ван ня у рам ках 

ООН, се реднь о ст ро ко во го пла ну ван ня, прог рам них бюд же тах і прог рам них оцінках (нап рик лад, 

Ре зо люція Ге не раль ної Асамб леї, прий ня та в грудні 1997 ро ку (A/Res/52/100). Ста лий роз ви ток як 

клю чо ва кон цепція стра тегії роз вит ку ПРО ОН та кож тісно пов’яза ний з ґен дер ною рівністю. 

«Ста лий роз ви ток лю ди ни є роз вит ком, який не ли ше обу мов лює еко номічне зрос тан ня, але й 

порівну роз поділяє йо го ви го ди; віднов лює нав ко лишнє се ре до ви ще, а не руй нує йо го; на дає лю дям 

пра ва, а не ізо лює їх. Це той роз ви ток, який підтри мує бідних, при ро ду, ство рен ня ро бо чих місць, і 

роз ви ток на ко ристь жінок» ( Май бутнє Прог ра ми роз вит ку Ор ганізації Об’єдна них Націй: Ініціати-

ви для змін, 1994 рік).

Впро вад жен ня ґен дер них підходів 

Стра тегія впро вад жен ня ґен дер них підходів бу ла за по чат ко ва на як ос нов на гло баль на стра тегія 

для впро вад жен ня ґен дер ної рівності в рам ках Пекінсь кої плат фор ми дій, прий ня тої на Чет вертій 

всесвітній кон фе ренції ООН зі ста но ви ща жінок у Пекіні 1995 ро ку. У Про екті зак люч но го до ку мен-

та від 13 ве рес ня 2005 ро ку ООН підтвер ди ла, що ця стра тегія є найбільш відповідним інстру мен том 

до сяг нен ня ґен дер ної рівності: 

«Ми виз наємо важ ливість впро вад жен ня ґен дер них підходів як інстру мен та до сяг нен ня ґен дер ної 
рівності. З цією ме тою ми зо бов’язуємо ся ак тив но спри я ти впро вад жен ню ґен дер ної перс пек ти ви 
у роз роб лен ня, ви ко нан ня, моніто ринг і оцінку політи ки й прог рам в усіх політич них, еко номічних 
та соціаль них сфе рах, і на далі зо бов’язуємо ся по си лю ва ти мож ли вості сис те ми Об’єдна них Націй 
у ґен дерній сфері»3. 

І хо ча впро вад жен ня ґен дер них перс пек тив бу ло предс тав ле не як засіб та інстру мент, цей підхід 

ви я вив ся не дос татньо ефек тив ним без інсти туційних зо бов’язань та стра тегій, роз роб ле них на всіх 

рівнях та в усіх сфе рах діяль ності та пла ну ван ня ПРО ОН. По до лан ня гли бо ко укоріне но го ґен дер-

но го дис ба лан су пот ре бує сис те ма тич них, цілісних та дов гот ри ва лих зу силь. Досвід ос тан нь о го 

де ся тиріччя чітко по ка зує, що впро вад жен ня ґен дер них підходів не мож ли ве без чітко ок рес ле них 

інсти туційних зо бов’язань дот ри ман ня стра тегії та сис те ма тич них зу силь з її ви ко нан ня. Інши ми 

сло ва ми, ґен дер на рівність є важ ли вою ме тою для ПРО ОН, а впро вад жен ня ґен дер них підходів є 

важ ли вим інстру мен том для її до сяг нен ня. І хо ча де які конк ретні виз на чен ня і прак ти ка мо жуть із 

ча сом зміни ти ся, що є при роднім ре зуль та том кри тич ної оцінки цих про цесів, сутність логіки цих 

кон цепцій та сутність етич них су пе ре чок, пов’яза них як з ґен дер ною рівністю, так і з впро вад жен-

ням ґен дер них підходів, ще дов гий час за ли ша ти меть ся ак ту аль ним. 

У ви тя гу зі Звіту еко номічної та соціаль ної ра ди на 1997 рік (A/5273, 18 ве рес ня 1997) про впро-

вад жен ня ґен дер них підходів заз на че но:

«Впро вад жен ня ґен дер них підходів є про це сом оцінки імплікацій для жінок і чо ловіків будь8яко го зап-
ла но ва но го за хо ду, вклю ча ю чи за ко но да в ство, політи ку чи прог ра ми, в усіх сфе рах і на всіх рівнях. 
Це стра тегія, спря мо ва на на пе рет во рен ня інте ресів та досвіду жінок і чо ловіків на цілісний вимір 
про ек ту ван ня, імпле мен тації, моніто рин гу й оцінки політи ки й прог рам в усіх політич них, еко-
номічних та соціаль них сфе рах з тим, щоб жінки й чо ловіки ма ли од на ко ву ви го ду, і щоб нерівність 
не укоріни ла ся. Ос та точ ною ме тою є до сяг нен ня ґен дер ної рівності» (p: 2)4.

2 
«Draft Outcome Document» from 13 September 2005 %http://www.un.org/summit2005/Draft_Outcome130905.pdf 

3 
Там само

4 
Report of the Economic and Social Council for 1997 (A/5273, 18 September 1997 % 

http://www.un.org/documents/Ga/docs/52/plenary/a52%3.htm



I. Впровадження ґендерних підходів у діяльність ПРООН в Україні 9

Сутністю впро вад жен ня ґен дер них підходів є вклю чен ня інте ресів та пот реб обох ста тей до про-
це су роз вит ку, на рівних умо вах, за без пе чу ю чи, рівний роз поділ ре сурсів між жінка ми й чо ловіка ми, 
з тим, щоб пе ре ва ги від роз вит ку не пог либ лю ва ли, а фак тич но змен шу ва ли ґен дер ну нерівність. 
Оскіль ки впро вад жен ня ґен дер них підходів є політич но орієнто ва не, во но сто суєть ся усіх етапів 
роз роб ки та впро вад жен ня політи ки, вклю ча ю чи прий нят тя рішень.

«Наслідком впро вад жен ня ґен дер них підходів є те, що сприй нят тя, досвід, знан ня та інте ре си як 
чо ловіків, так і жінок по чи на ють впли ва ти на політи ку, пла ну ван ня і прий нят тя рішень. Впро-
вад жен ня ґен дер них підходів по вин но ста ви ти ґен дер ну рівність у центр прий нят тя політич них 
рішень, се реднь о ст ро ко во го пла ну ван ня, роз роб ки прог рам них бюд жетів, інсти туційних струк тур і 
про цесів. Не обхідно сис те ма тич но приділя ти ува гу відповідним ґен дер ним проб ле мам у всіх сфе рах 
ро бо ти Ор ганізації Об’єдна них Націй.» (Впро вад жен ня ґен дер них підходів, Ог ляд, NY: UN, 2002:5)5

Важ ливі виз на чен ня

Ґен дер ний аналіз — це ме то до логія збо ру й об роб ки інфор мації що до ґен дер них пи тань. Він 
на дає де заг ре го вані за стат тю дані та ро зуміння ґен дер них сис тем. Ґен дер ний аналіз у прог ра мах 
ПРО ОН є про це сом аналізу інфор мації для за без пе чен ня рівно го роз поділу ре сурсів та пе ре ваг роз-
вит ку між жінка ми та чо ловіка ми, а та кож уник нен ня будь%яких не га тив них впливів роз вит ку на 
жінок чи на ґен дерні сто сун ки.

Ґен дер та роз ви ток (ГР). Підхід ГР спря мо вуєть ся на вирішен ня проб ле ми нерівних ґен дер них 
сто сунків, які час то ізо лю ють жінок від участі у прий нятті важ ли вих рішень. Підхо дом пе ред ба чаєть-
ся участь як жінок, так і чо ловіків, прий нят тя рішень і роз поділ пе ре ваг шля хом вра ху ван ня їхніх 
прак тич них пот реб і спри ян ня їхнім стра тегічним інте ре сам. Дже ре лом підхо ду ГР є змістов ний 
ґен дер ний аналіз. 

Під Ґен дер ни ми сис те ма ми ро зуміють віднос но струк ту ро вані сто сун ки між чо ловіка ми й жінка ми, 
чо ловічим і жіно чим соціума ми, в інсти туційно му і не інсти туційно му се ре до вищі, як на прак тич но-
му, так і на дис кусійно му рівнях в єди но му соціаль но му, куль тур но му й істо рич но му кон тексті. 

Дані, де заг ре го вані за стат тю/ ґен дер но — чут ли ва ста тис ти ка. Дані, де талізо вані за стат тю, є кількісною 
ста тис тич ною інфор мацією, що опи сує відмінності та нерівність у ста но вищі жінок й чо ловіків. 

Ґен дер на не чут ливість — це не виз нан ня фак ту то го, що ґен дерні пи тан ня є важ ли вим виз нач ним 
фак то ром соціаль но го поділу. Зок ре ма, сто сов но про ектів ПРО ОН, під ґен дер но не чут ли вим підхо-
дом ро зуміють, той факт, що ґен дерні пи тан ня не розг ля да ють ся як са мостійний впли во вий фак тор 
у про ек тах, прог ра мах чи політиці ПРО ОН. 

Обізнаність у ґен дер но му пи танні — це ро зуміння то го, що існує соціаль но виз на че на різни ця 
між чо ловіка ми й жінка ми, яка ба зуєть ся на на бутій по ведінці, яка впли ває на їхню здатність от ри-
му ва ти дос туп до ре сурсів і конт ро лю ва ти їх. Та кий усвідом ле ний підхід не обхідно зас то со ву ва ти у 
про ек тах, прог ра мах та політиці ПРО ОН шля хом про ве ден ня ґен дер но го аналізу. 

Ґен дер на чут ливість охоп лює здатність виз на ти та висвітли ти існу ючі ґен дерні відмінності та 
проб ле ми нерівності, і вклю чи ти їх до стра тегій та за ходів. 

Ґен дер на рівність — це відсутність диск римінації за оз на ка ми статі лю ди ни у на данні мож ли-
вос тей та роз поділу ре сурсі, із пе ре ваг чи дос ту пу до пос луг. Наслідком Ґен дер ної рівності є спра вед-
ливість у роз поділі пе ре ваг і відповідаль ності між чо ловіка ми й жінка ми. 

Ґен дер не пла ну ван ня сто суєть ся вклю чен ня ґен дер но го виміру до про це су пла ну ван ня прог рам 
роз вит ку й про ектів. Во но вклю чає відбір на леж них підходів, що не ли ше да ють мож ливість ре а-
гу ва ти на прак тичні пот ре би жінок і чо ловіків, але й виз на ча ють клю чові пунк ти для розв’язан ня 
нерівноп рав них відно син (нап рик лад, стра тегічні пот ре би). 

Ґен дер но нейт раль на стра тегія — це стра тегії, що має на меті за ли ши ти роз поділ праці та ґен дер-
ний роз поділ ре сурсів та ки ми, як во ни є, але на ма гаєть ся спря му ва ти вплив на відповідних одер жу-
вачів ре сурсів (бе нефіціаріїв) для до сяг нен ня пев них цілей. 

Ґен дер но$спе цифічні стра тегії — спря мо вані на існу ю чий роз поділ праці та ре сурсів та ким 

чи ном, що приз во дить до зо се ред жен ня на одній або іншій статі.

Стра тегія ґен дер но го пе ре роз поділу — це стра тегія змін та транс фор мацій, роз роб ле на для по до-

лан ня існу ю чих аси метрій та нерівності. 

5 
Gender Mainstreaming, an Overview, NY: UN, 2002:5 % http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/GMS%Overview.pdf
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3. Ґен дерні пи тан ня в Ук раїні

В Ук раїні відбу ва ють ся швидкі й ґрун товні зміни в усіх сфе рах політич но го й еко номічно го жит-

тя, вже є оче вид ни ми перші оз на ки кон солідації після де ся тиліття за не па ду. Це ство рює спри ят ли ве 

се ре до ви ще для по зи тив них соціаль них змін, у то му числі змен шен ня ґен дер ної нерівності в країні. 

За га лом, періоди гли бо кої рест рук ту ри зації і транс фор мації ство рю ють підґрун тя для по зи тив них 

зру шень, а ґен дерні пи тан ня все біль ше розг ля да ють ся як пи тан ня роз вит ку і як такі, що відповіда-

ють праг нен ню Ук раїни до гло баль ної та євро пейсь кої інтег рації. 

Про те все ще існує ба га то серйоз них проб лем, нап рик лад, ви со кий рівень бідності (20,5% 

ук раїнсь ких сімей жи вуть по за ме жею бідності), значні регіональні відмінності та роз ри ви між 

містом та се лом. Кількість на се лен ня змен шуєть ся че рез зрос тан ня рівня смерт ності й різко го зни-

жен ня рівня на род жу ва ності. Згідно з національ ною ста ти ст кою у 2005 році се ред ня очіку ва на три-

валість жит тя чо ловіків в Ук раїні на 12 років мен ша ніж три валість жит тя жінок (се ред ня три валість 

жит тя жінок ста но вить 73,8 років, чо ловіків — 61,8 років)6. У ме жах гру пи пра цез дат но го віку 30%34 

років смертність се ред чо ловіків у чо ти ри ра зи пе ре ви щує смертність се ред жінок. 17% дітей на род-

жу ють ся по за шлю бом. За не пад соціаль но го стра ху ван ня й соціаль но го за без пе чен ня че рез ско ро-

чен ня вит рат на дер жавні пот ре би погіршив си ту ацію з охо ро ною здо ров’я та за галь ним людсь ким 

роз вит ком і пок лав ще біль ший тя гар на жінок, які є го ду валь ни ця ми у сім’ї. Жінки все ще не на 

на леж но му рівні предс тав лені у клю чо вих ор га нах вла ди. Предс тав ни ки та предс тав ниці за собів 

ма со вої інфор мації є в ос нов но му «ґен дер но не чут ли ви ми». Про це свідчить хо ча б те, що но ви ни 

спря мо вані на чо ловічу ау ди торію і ви пус ка ють ся в ос нов но му чо ловіка ми. Існує про фесійна ґен дер-

на диск римінація, і жінок «виш тов ху ють» у сфе ри, які є ближ чи ми до тра диційно го роз поділу праці, 

такі як освіта й охо ро на здо ров’я. Са ме ці сфе ри заз на ють ней мовірно го ско ро чен ня фінан су ван ня 

і за робітної пла ти у порівнянні з інши ми. Рівень зай ня тості се ред жінок порівня но з чо ловіка ми, 

знач но зни зив ся (офіційно зай няті жінки ста нов лять 62,4%, чо ловіки — 66,7%). Та кож існує ве ли ка 

різни ця між розміром за робітної платні жінок та чо ловіків, де за робітна плат ня жінок у 2005 році 

ста но ви ла ли ше 69,7% за робітної платні чо ловіків. Еко номіка ви жи ван ня, так са мо як і в інших 

країнах з пе рехідною еко номікою ство рює знач не на ван та жен ня на жіночі ре сур си. Жінки про во-

дять біль ше ча су, ніж раніше, ви ко ну ю чи не оп ла чу ва ну до маш ню ро бо ту, на яку во ни вит ра ча ють 

на 40% біль ше ча су ніж чо ловіки. Жінки біль ше за чо ловіків страж да ють від на силь ства, зок ре ма від 

до машнь о го на силь ства, сек су аль них до ма гань, сек су аль ної експлу а тації, торгівлі жінка ми й при му-

шу ван ня до за нят тя прос ти туцією. Згідно з інфор мацією Міністер ства внутрішніх справ, кількість 

офіційно за реєстро ва них зґвал ту вань збіль ши ла ся з 440 за 6 місяців 2005 ро ку до 452 за 6 місяців 

2006 ро ку.

Цей ду же ко рот кий «ґен дер ний діаг ноз» по ка зує, що існу ють серйозні ґен дерні проб ле ми у 

різних сфе рах соціаль но го жит тя, які пот ре бу ють вирішен ня. Ґен дерні пи тан ня не ли ше крос сек то-

ральні, во ни фак тич но поєдну ють мак ро% і мікро соціаль ний рівні. Во ни де мо н стру ють, якою мірою 

поєднані роз ви ток та якість жит тя. Ці фак ти й циф ри та кож вка зу ють і на пев ний дис ба ланс що до 

чо ловіків. Нап рик лад, пи тан ня чо ловіків та кож важ ли во вирішу ва ти у кон тексті охо ро ни здо ров’я, 

по до лан ня аг ре сив ності (на силь ство над жінка ми) і пла ну ван ня сімей но го жит тя, або у кон тексті 

освіти й три ва ло го нав чан ня.

У той час, ко ли оче вид ни ми є ґен дер на нерівність та спе цифічні й серйозні проб ле ми, з яки ми 

сти ка ють ся жінки і чо ловіка ми у пе рехідний період еко номічно го роз вит ку, існує ба га то пе ре ду мов 

для до сяг нен ня ґен дер ної рівності. Та кої рівності мож на до сяг ти в пер шу чер гу шля хом дот ри ман-

ня міжна род но го за ко но да в ства і вне сен ня відповідних змін у національ не за ко но да в ство. Се ред 

інших, Ук раїна ра тифіку ва ла такі міжна родні кон венції та дек ла рації ООН, що сто су ють ся ґен дер-

ної рівності, як:

За галь ну дек ла рацію прав лю ди ни (1948 р)

Кон венцію про ліквідацію усіх форм диск римінації що до жінок (1979 р.)

Кон венцію Міжна род ної ор ганізації праці № 156 про рівне став лен ня й рівні мож ли вості для 

пра цю ючих чо ловіків і жінок (1981 р.)

Пекінсь ку плат фор му дій що до поліпшен ня ста ту су жінок (1995 р.)

6 
Жінки та чоловіки в Україні. Статистичний збірник Державного комітету статистики України. К., 2005
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Для підтрим ки заз на че них ви ще ініціатив бу ло роз роб ле но такі прог ра ми і нор ма тив но%пра вові 

до ку мен ти:

Національ ний план дій на 1997%2000 ро ки що до поліпшен ня ста но ви ща жінок і підви щен ня їх 

ролі у суспільстві (ве ре сень 1997 ро ку) 

Указ Пре зи ден та «Про Ор ден кня гині Оль ги» для підкрес лен ня особ ли во го внес ку жінок у роз-

ви ток ук раїнсь кої дер жа ви, ду хов не відрод жен ня нації та ви хо ван ня дітей (сер пень 1997 ро ку)

Про ект «Про зміни й до пов нен ня до криміналь но го й криміналь но%про це су аль но го ко дек су 

Ук раїни» (гру день 1999 ро ку)

Низ ка пос та нов Кабіне ту Міністрів сто сов но поліпшен ня за хис ту ма те ри н ства й ди ти н ства

Прог ра ма за побіган ня торгівлі жінка ми та діть ми (ве ре сень 1999 ро ку)

Указ Пре зи ден та, яким зас но ва но «День ма тері» (тра вень 1999 ро ку)

Указ Пре зи ден та «Про поліпшен ня соціаль но го ста ту су жінок в Ук раїні» (тра вень 2001 ро ку) 

Пос та но ва Кабіне ту Міністрів «Про Національ ний план дій із поліпшен ня ста ту су жінок і спри-

ян ня ґен дерній рівності в суспільстві на період на 2001 — 2005 рр.» (тра вень 2001 ро ку)

Указ Пре зи ден та Ук раїни «Про вдос ко на лен ня ро бо ти цент раль них і місце вих ор ганів ви ко нав чої 

вла ди що до за без пе чен ня рівних прав та мож ли вос тей жінок і чо ловіків» (ли пень 2005 ро ку)

За кон Ук раїни «Про за без пе чен ня рівних прав та мож ли вос тей жінок і чо ловіків» (ве ре сень 

2005 ро ку)

У низці до ку ментів сто сов но пи тан ня пла ну ван ня сім’ї, за хис ту прав лю ди ни і ста ту су жінок 

бу ло за яв ле но про не обхідність вре гу лю ван ня сто сунків між чо ловіка ми й жінка ми, між осо бою та 

сім’єю, між сім’єю і дер жа вою та між до рос ли ми й діть ми. Як заз на че но у Звіті про ви ко нан ня по ло-

жень Пекінсь кої плат фор ми дій (2000 ро ку), прий ня тої на Чет вертій всесвітній кон фе ренції ООН зі 

ста но ви ща жінок, ба га то дер жав них стра тегій і за яв де мо н стру ють доб ру во лю уря ду у вирішенні цих 

пи тань, од нак ба га то з них не бу ли ви ко нані че рез відсутність на леж них інсти туційних ме ханізмів і 

брак фінан су ван ня.

Ос новні вик ли ки ви хо дять за рам ки за конів і за яв. Нас туп ною важ ли вою пе ре ду мо вою до сяг нен-

ня по зи тив них ре зуль татів у за без пе ченні ґен дер ної рівності є роз роб лен ня відповідних ме ханізмів 

для до сяг нен ня ґен дер ної рівності. Про тя гом дру гої по ло ви ни 90%х років Уряд Ук раїни вжив де я ких 

за ходів з ме тою ство рен ня інсти туційних ме ханізмів, які б спри я ли розв’язан ню проб лем ґен дер ної 

нерівності і до по мог ли підня ти ста тус жінки в країні. Не зва жа ю чи не це, ста тус жінки у дер жаві із 

ча сом погіршив ся.

4. Програма рівних мож ли вос тей у ПРООН)Україна

Прог ра ма рівних мож ли вос тей, як спеціаль на ґен дер на прог ра ма, існує в рам ках ПРО ОН з 1997 

ро ку. Зав дан ням прог ра ми є підтрим ка рівності між чо ловіка ми й жінка ми та підви щен ня ста ту су 

жінок в усіх сфе рах жит тя, Ук раїні як засіб до сяг нен ня ста ло го роз вит ку лю ди ни й по бу до ви де мок-

ра тич ної дер жа ви. Ос нов ни ми нап ря ма ми діяль ності прог ра ми є:

Спри ян ня у роз робці Національ ної кон цепції ґен дер ної рівності й Національ но го пла ну до сяг-

нен ня ґен дер ної рівності;

Спри ян ня удос ко на лен ню за ко но да в ства Ук раїни з пи тань ґен дер ної рівності;

Підви щен ня кваліфікації дер жав них служ бовців, відповідаль них за впро вад жен ня ґен дер ної 

рівності;

На дан ня кон суль тацій з ґен дер них пи тань;

Роз роб ка стра тегій ґен дер но го роз вит ку для кож но го міністер ства;

Про ве ден ня ґен дер ної екс пер ти зи місце вих бюд жетів;

Ор ганізація гро мадсь ких слу хань з ак ту аль них ґен дер них проб лем у Вер ховній Раді Ук раїни;

Спри ян ня підго товці уря до вих звітів з ви ко нан ня по ло жень Кон венції ООН з ліквідації всіх 

форм диск римінації що до жінок;

Підви щен ня обізна ності з ґен дер них проб лем дер жав них служ бовців у регіонах Ук раїни;
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Підтрим ка місце вих ґен дер них ініціатив;

Підтрим ка ме режі ґен дер них центрів;

Підтрим ка прог рам лідерства для жінок у регіонах;

Участь в удос ко на ленні За ко ну Ук раїни «Про за побіган ня на силь ству у сім’ї»;

Підви щен ня обізна ності у пи тан нях за побіган ня ґен дерній диск римінації предс тав ників пра во-

охо рон них ус та нов;

Вплив на по до лан ня ґен дер них сте ре о типів у за со бах ма со вої інфор мації;

Роз пов сюд жен ня інфор маційних ма теріалів та про ве ден ня те ма тич них інфор маційних кам паній.

Ок рес ли мо ос новні до сяг нен ня Прог ра ми рівних мож ли вос тей ПРО ОН у різних сфе рах про тя-

гом ос тан нь о го ча су: 

Підтрим ка про цесів фор му ван ня дер жав ної ґен дер но — чут ли вої політи ки (у то му числі че рез 

про ве ден ня ґен дер ної екс пер ти зи за ко но да в ства, ор ганізації міжна род них кон фе ренцій, спри-

ян ня у підго товці про ек ту За ко ну Ук раїни «Про за без пе чен ня рівних прав та мож ли вос тей 

жінок і чо ловіків») та за лу чен ня міжна род но го досвіду у за без пе ченні ґен дер них підходів у про-

цесі євро пейсь кої інтег рації.

Спри ян ня в ор ганізації пар ла ме нтсь ких слу хань сто сов но ста но ви ща жінок в Ук раїні; ор ганізація 

тренінгів для членів пар ла мен ту; ґен дер ний аналіз бюд же ту. 

Ро бо та з уря дом. Відповідаль ною дер жав ною інсти туцією за впро вад жен ня ґен дер ної політи-

ки в країні є Міністер ство Ук раїни у спра вах сім’ї, мо лоді та спор ту, з якою Прог ра ма тісно 

співпра цює, так са мо, які і з Міністром з пи тань рівності в Ав то номній Рес публіці Крим, рад-

ни ка ми з ґен дер них пи тань у Міністерстві Ук раїни у спра вах сім’ї, мо лоді і спор ту, Міністерстві 

внутрішніх справ, Міністерстві юс тиції, уря дом Ав то ном ної Рес публіки Крим, об лас ни ми дер-

жав ни ми адміністраціями. Уряд Ук раїни вра ху вав ре зуль та ти двох міжсек то раль них досліджень 

ґен дер ної си ту ації в ук раїнсь ко му суспільстві; бу ло ор ганізо ва но сис те му збо ру ґен дер ної ста-

тис ти ки, яка ак тив но ре алізуєть ся. Підтри ма но підго тов ку дер жав ної звітності з ви ко нан ня 

по ло жень Кон венції ООН про ліквідацію всіх форм диск римінації що до жінок та Пекінсь кої 

плат фор ми дій. Зап ро вад же ний інсти тут по са до вих осіб міністерств, інших цент раль них та 

місце вих ор ганів ви ко нав чої вла ди, на яких пок ла даєть ся ви ко нан ня обов’язків що до за без пе-

чен ня рівних прав та мож ли вос тей жінок і чо ловіків на рівні міністерств, комітетів, об лас них 

адміністрацій. За без пе че не ре гу ляр не підви щен ня кваліфікації та за без пе чен ня ма теріала ми й 

ме то ди ка ми з впро вад жен ня ґен дер них пи тань приз на че них відповідаль них осіб.

Підтрим ка у здійсненні сис те ма тич ної ґен дер ної екс пер ти зи нор ма тив них актів у Міністерстві 

юс тиції, Міністерстві у спра вах сім’ї, мо лоді та спор ту, Міністерстві праці і соціаль ної політки, 

Міністерстві внутрішніх справ; сис те ма тич на ре алізація ґен дер них підходів у діяль ності всіх 

ор ганів ви ко нав чої вла ди; підви щен ня кваліфікації біль ше ніж 10000 дер жав них чи нов ників. 

На ла год жен ня тісної співпраці із гро ма дянсь ким суспільством у сфері ґен дер но%чут ли вої 

регіональ ної політи ки, що вклю чає в се бе спеціальні про ек ти, спря мо вані на роз ши рен ня 

мож ли вос тей жінок ак тив но бра ти участь у політич них про це сах, ор ганізації влас но го бізне су, 

спеціаль них про ектів орієнто ва них на жінок%фер мерів, жінок%підприємців і жінок%керівників.

Участь у за побіганні на силь ству шля хом ор ганізації інфор маційних та просвітниць ких кам паній. 

Про ве ден ня моніто рин го во го аналізу за собів ма со вої інфор мації та роз роб ка просвітниць ких 

кам паній що до по до лан ня ґен дер них сте ре о типів у ЗМІ; роз роб ка та ви пуск посібників з ґен-

дер них пи тань для жур налістів; ор ганізація прак тич них за ходів для жур налістів, працівників та 

керівників ЗМІ з ме тою об го во рен ня пи тань ґен дер ної аси метрії у медійно му прос торі Ук раїни, 

по шу ку шляхів до сяг нен ня де мок ра тич них змін в мас%медіа 

Підтрим ка ство рен ня ґен дер них освітніх центрів, які пра цю ють із сту ден та ми та вик ла да ча ми у 

нап рям ку ґен дер ної освіти і просвіти в освітніх зак ла дах. Роз роб ка нав чаль ної прог ра ми кур су 

«Ос но ви те орії ґен де ру», підго тов ка нав чаль но го посібни ка, який бу ло ре ко мен до ва но Міністер-

ством освіти і на у ки Ук раїни. Цей курс вклю че но до нав чаль но го пла ну ви щих нав чаль них зак-

ладів Ук раїни. Освітя ни підви щи ли свою кваліфікацію у вик ла данні курсів з ґен дер них пи тань 

за до по мо гою 20 прак тич них семінарів, що бу ли про ве дені Прог ра мою рівних мож ли вос тей 

ПРО ОН у співпраці з Міністер ством освіти і на у ки у 12 ви щих нав чаль них зак ла дах, участь у 

яких взя ли біль ше 500 учас ників та учас ниць. Шко лярі й дошкіль ня та за лу ча ють ся до прог рам 

ґен дер ної освіти й спеціаль них пси хо логічних прог рам.
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Най важ ливішою ри сою діяль ності Прог ра ми є сис те ма тич ний, універ саль ний та інтег ро ва ний 

підхід до впро вад жен ня ґен дер ної рівності в Ук раїні, який сто суєть ся всіх ас пектів соціаль но го 

жит тя, і який крок за кро ком ство рює пе ре ду мо ви для три ва лих і да ле ко сяж них змін. Конк ретні 

ре зуль та ти та значні до сяг нен ня Прог ра ми рівних мож ли вос тей ПРО ОН ство ри ли по туж ний ре сурс 

для підтрим ки впро вад жен ня ґен дер них підходів у всі сфері ук раїнсь ко го суспільства вза галі, і в 

діяльність ПРО ОН зок ре ма. Прог ра ма ство ри ла ба зу да них екс пертів з пи тань впро вад жен ня ґен дер-

них підходів у різних сфе рах. 

5. Ре алії і перс пек ти ви ґен дер них пе рет во рень у ПРО ОН 

Проб ле ми 

Хо ча ПРО ОН чітко виз на чи ла цілі, пов’язані зі впро вад жен ням ґен дер них підходів, фак тич но, 

їх ре алізація у біль шості предс тав ництв ПРО ОН, в Ук раїні не всти гає за су час ним рівнем пот реб і 

очіку вань. Пе реш ко ди потрібно до ла ти відкри то й бо ро ти ся з ни ми із зас то су ван ням відповідних 

за ходів і ме то дик. 

Однією із ос нов них пе реш код є «ґен дер на не чут ливість», що оз на чає не виз нан ня то го, що 

ґен дерні пи тан ня є важ ли вим фак то ром соціаль но го поділу і при чи ною існу ван ня нерівності. Зок-

ре ма, під «ґен дер ною не чут ливістю» ро зумієть ся той факт, що ґен дерні пи тан ня не впли ва ють або 

не на леж ним чи ном впли ва ють на пла ну ван ня та пе ребіг прог рам/про ектів ПРО ОН, що ви ко рис-

тан ня ґен дер них підходів час то вва жаєть ся не до реч ним, а от же, не бе реть ся до ува ги. «Ґен дер на 

не чут ливість» є ре зуль та том кіль кох при чин, го лов ною з яких є відсутність на леж но го рівня знань 

про ґен дерні пи тан ня. Ба га то співробітників зі шта ту ПРО ОН не про хо ди ли нав чан ня, яке вклю-

ча ло б вив чен ня пи тань жінок або ґен дер ної проб ле ма ти ки. У різних кон те кс тах проб ле ма ґен дер-

ної не чут ли вості мо же на бу ва ти різних форм. Так, у західних країнах, де пи тан ня жінок і ґен дерні 

пи тан ня є ак ту аль ни ми вже про тя гом трь ох де ся тиліть, за я ви ти, що ґен дерні пи тан ня не є важ ли-

вим чин ни ком у стра тегічно му пла ну ван ня бу ло б ду же важ ко, а то й не мож ли во. У євро пейсь ко му 

кон тексті ґен дер ним пи тан ням на даєть ся ве ли ке зна чен ня. Од нак у пост%ко муністич них країнах, 

та ких як Ук раїна, ґен дерні пи тан ня досі за ли ша ють ся маргіналізо ва ни ми. У цих країнах існує спе-

цифічна ар гу мен тація про ти ґен дер них пи тань і ґен дер них досліджень. По пе редній ре жим про па-

гу вав офіційну іде о логію рівності, що на прак тиці приз ве ло як до по зи тив них (нап рик лад: освіта, 

зай нятість), так і до не га тив них ре зуль татів (нап рик лад: подвійне на ван та жен ня на жінок). Важ ли ва 

при чи на опо ру до впро вад жен ня ґен дер них підходів пов’яза на із по ши ре ним уяв лен ням про те, що 

ґен дерні пи тан ня «за ве зені із за хо ду», і во ни не «відоб ра жа ють на ших пот реб». На жаль, це уяв лен-

ня час то підтри му ва ло ся міжна род ни ми екс пер та ми із ґен дер них пи тань, які не дос татньо ро зуміли 

при чи ни ґен дер ної нерівності у заз на че них країнах. Особ ли во це сто суєть ся тих країн, де ґен дер на 

нерівність у де я ких сфе рах май же відсут ня (нап рик лад, у здо бутті освіти), і де пи тан ня інших типів 

нерівності, нап рик лад, етнічної, регіональ ної чи різниці між містом та се лом мог ло б сприй ма ти ся у 

суспільстві як більш ак ту альні проб ле ми. Час то у пост ко муністич них країнах ґен дер на не чут ливість 

ви ра жаєть ся відмо вою зай ма ти ся ґен дер ни ми пи тан ня ми, або вклю ча ти ґен дер ну скла до ву у стра-

тегічне пла ну ван ня, то му що це «мар ну ван ня ча су», чи то му що «не має підстав». Ар гу мен том про ти 

зо се ред жен ня на ген дер них пи тан нях час то слу гує те за про не обхідність за хис ту індивіду аль них 

прав і сво бод лю ди ни, не за леж но від статі. Це своєрідне замк не не ко ло. З ме тою адек ват но го сприй-

нят тя ґен дер ної нерівності і, відповідно, пла ну ван ня своєї діяль ності для до сяг нен ня ґен дер ної 

рівності, не обхідно озб роїти ся фак та ми, да ни ми, ре зуль та та ми досліджень та ста тис ти кою. У той 

же час, для одер жан ня цієї інфор мації з ме тою до ве ден ня існу ван ня ґен дер ної нерівності, потрібно 

са мим бу ти ґен дер но чут ли ви ми. 

Навіть при вирішенні ре аль них проб лем не завж ди оби ра ють адек ватні шля хи. Та кою є си ту ація 

із Національ ним пла ном дій що до пок ра щен ня ста но ви ща жінок та спри ян ня ґен дерній рівності, 

який фак тич но підхо дить до пи тань ста ту су жінок з точ ки зо ру тра диційної сис те ми ціннос тей і 

на ма гаєть ся за хис ти ти жінок від експлу а тації шля хом спри ян ня роз вит ку сімей них ціннос тей. Ці 

та інші спірні пи тан ня та проб ле ми потрібно відкри то та всебічно об го во рю ва ти у ПРО ОН, у разі 

за мов чу ван ня цих пи тань та відмо ви від по шу ку шляхів їх вирішен ня ці проб ле ми мо жуть звес-

ти нанівець про цес впро вад жен ня ґен дер них підходів у ПРО ОН. Під впро вад жен ням ґен дер них 

підходів ро зуміють соціальні зміни на різних рівнях — індивіду аль но му, гру по во му, інсти туційно-

му/ор ганізаційно му, мак ро%рівні. Як і будь%яка інша стра тегія, що ве де до соціаль них змін, во на 
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зустрічає пе реш ко ди, які мож на до ла ти ли ше за умов на леж но го виз нан ня та ро зуміння. Крім «ґен-

дер ної не чут ли вості», яку мож на по яс ни ти гру по вою мо дел лю по ведінки, про тидія пе рет во рен ням 

мо же зна хо ди ти ся на індивіду аль но му рівні. Ґен дерні пи тан ня в ос нов но му сто су ють ся індивіду аль-

ної ґен дер ної іден тифікації кож ної осо би, за лу че ної до про це су впро вад жен ня ґен дер них підходів. 

Оскіль ки при на лежність до статі най частіше є ос нов ною для за галь ної іден тифікації, і оскіль ки ми 

зас воюємо при на лежність до статі, різні ролі та очіку ван ня, пов’язані з нею, на са мих ранніх ета пах 

на шо го осо бис то го роз вит ку, то най частіше ми всі сти каємо ся із проб ле ма ми, ко ли наші гли бокі 

пе ре ко нан ня став лять ся під сумнів. Са ма ідея то го, що стать є соціаль ною та куль тур ною скла до вою, 

а не вста нов ле ним біологічним фак том, мог ла б на ля ка ти та дес табілізу ва ти ба гать ох лю дей. Різним 

куль ту рам при та манні нез начні відмінності у фор му ванні ста те вих сте ре о типів, але з порівняль них 

ант ро по логічних та куль тур них досліджень відо мо, що всі куль ту ри й суспільства вже містять оз на-

ки ґен дер ної нерівності. Ко ли на цей факт звер та ють ува гу, то у відповідь от ри му ють неп рий нят тя, 

за пе ре чен ня і вкрай не га тив не став лен ня. Інша ва го ма пе реш ко да ви ни кає че рез по бо ю ван ня, що 

від впро вад жен ня ґен дер них підходів у діяльність ор ганізації жінки от ри ма ють біль ше пе ре ваг, ніж 

чо ловіки, що бу ло б несп ра вед ли во. У пост ко муністич но му се ре до вищі ідея «по зи тив ної дії», нап-

рик лад за о хо чен ня жінок по да ва ти за я ви на заміщен ня ва ка нт них по сад на па ри тетній ос нові мо же 

розг ля да ти ся як диск римінація чо ловіків. От же, пост ко муністич не суспільство не є чут ли вим до 

по нять диск римінації, прав лю ди ни чи ґен дер ної рівності, оскіль ки во ни є віднос но но ви ми для 

нь о го. На індивіду аль но му рівні опір мо же ви ник ну ти че рез по бо ю ван ня кон ку ренції чи втра ти 

привілеїв. Відкри те об го во рен ня під час не ве ли ких семінарів з досвідче ни ми мо де ра то ра ми, мог ло 

б розк ри ти ці пи тан ня на леж ним чи ном і при вес ти до за галь ної зго ди що до спра вед ли вих і пра виль-

них підходів у цих умо вах і з ура ху ван ням за галь них цілей ПРО ОН та зо бов’язань, пок ла де них на 

пер со нал ПРО ОН. Най частіше, ду же серйоз ною пе реш ко дою для сприй нят тя важ ли вості впро вад-

жен ня ґен дер них підходів є відсутність знань. У ць о му сенсі пе ред пост ко муністич ни ми суспільства-

ми пос та ють спе цифічні проб ле ми: у них дійсно є ви со ко освічені жінки, які обійма ють ви сокі 

по са ди, але у той же час, най частіше са ме во ни відмов ля ють ся виз на ва ти ак ту альність ґен дер них 

пи тань. У пост ко муністич них суспільствах ці пи тан ня не посіда ють на леж ної місця в нав чаль них та 

дослідниць ких зак ла дах, не ма ють відповідно го на у ко во го виз нан ня. Досліджен ня ґен дер ної проб-

ле ма ти ки зна хо дить ся у про цесі ста нов лен ня, що відрізняєть ся від си ту ації у роз ви не них країнах. 

У той са мий час, країни пе рехідно го періоду зна хо дять ся під знач ним тис ком, що до виз на чен ня 

й ре алізації ґен дер но%чут ли вих стра тегій. Знач ною мірою ці яви ща мож на опи са ти так: роз роб ка 

стра тегій є швид шою ніж от ри ман ня знань, що у ба гать ох відно шен нях знач но відрізняєть ся від 

досвіду роз ви ну тих країн. Пост ко муністичні країни не ма ли ча су й ре сурсів для фор му ван ня та ких 

знань, які б відповіда ли їхнім пот ре бам. У той са мий час, за по зи чені знан ня та досвід, ма ють не ве-

ли ке прик лад не зна чен ня для роз роб ки стра тегій для жінок і чо ловіків, які пе ре жи ва ють проб ле ми 

пе рехідно го періоду і надз ви чайні зміни, за не пад і пе ре бу до ву інсти туцій. Відсутність спеціаль них 

га лу зе вих знань вже ство рює склад нощі та «тис не» на роз роб ників стра тегій та агенції з роз вит ку, і 

вклю чен ня ґен дер них пи тань мо же розг ля да ти ся як ще од на проб ле ма. Де які з цих проб лем, які є 

за галь ни ми або сто су ють ся ли ше країн, що пе ре жи ва ють період транс фор мації, потрібно досліджу-

ва ти й аналізу ва ти. ПРО ОН по вин на роз ро би ти стра тегії, які до по мо жуть по до ла ти ці ба га торівневі 

пе реш ко ди. Усі ці пе реш ко ди, ви димі й не ви димі, за ва жа ють впро вад жен ню ґен дер них підходів 

на індивіду аль но му та ор ганізаційно му рівні. Впро вад жен ня ґен дер них підходів не мо же успішно 

зас то со ву ва ти ся без гли бо кої при хиль ності з бо ку ор ганізації та са мих співробітників. Ось чо му важ-

ли во до сяг ти спіль но го ба чен ня ос нов ної ме ти та цілей впро вад жен ня ґен дер них підходів шля хом 

сис те ма тич них тренінгів, обміну досвідом і, го лов ним чи ном, нав чан ня. Ду же важ ли во ство рю ва ти 

функціональні ме режі все ре дині ор ганізації та з її парт не ра ми, спри я ти по зи тив но му усвідом лен ню 

ґен дер них підходів на різних рівнях. З цією ме тою не обхідно ви ко рис то ву ва ти ґен дер ну скла до ву як 

ре гу ляр ну ор ганізаційну прак ти ку, про фесійне зо бов’язан ня, поєдна не з за галь ною місією та ман да-

том ПРО ОН, що відоб ра жуєть ся на кож но му етапі прог ра му ван ня, і на самкінець як мож ливість для 

нав чан ня, осо бис то го роз вит ку та кар’єрно го зрос тан ня пер со на лу. 

Мож ли вості

Найбіль ша мож ливість для здійснен ня ґен дер них пе рет во рень в Ук раїні пов’яза на з тим, що 

ПРО ОН підтри мує ре алізацію Прог ра ми рівних мож ли вос тей з 1997 ро ку. Ре зуль та ти та успіхи прог-

ра ми доз во ли ли їй зай ня ти цент раль не місце се ред ор ганізацій, що спеціаль но підтри му ють ґен-

дерні пе рет во рен ня в Ук раїні. Прог ра ма ко рис туєть ся по ва гою уря до вих парт нерів, НУО, на у ко вих 
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ус та нов і міжна род них агенцій, зок ре ма Шведсь ко го аген т ства з пи тань міжна род ної співпраці та 

роз вит ку Sida, Міжна род но го фон ду «Відрод жен ня», Кор по рації зі спри ян ня фер мерсь ко му ру хові 

та аг робізне су (ACDI/VOCA), TACIS, та інших, з яки ми пра цює Прог ра ми рівних мож ли вос тей 

ПРО ОН. Не обхідно про во ди ти по даль шу ро бо ту для по си лен ня парт нерсь ких відно син з уря дом 

Ук раїни та за ру чен ня йо го всебічною підтрим кою у сфері підви щен ня обізна ності та ро зуміння 

ґен дер них пи тань, про па гу ван ня вклю чен ня ґен дер них підходів у національні стра тегії і прог ра ми. 

Такі ініціати ви знач но підви щи ли б вплив Прог ра ми у масш та бах країни. Та ким чи ном, май бутній 

етап діяль ності Прог ра ми по ви нен ба зу ва ти ся на успіхах, яких бу ло до сяг ну то у співпраці з уря-

дом і гро ма дянсь ким суспільством, але й спря мо ву ва ти свої зу сил ля на сис те ма тич не підви щенні 

кваліфікації та ефек тив не парт не р ство з уря дом у впро вад женні ґен дер них підходів. 

Впро вад жен ня ґен дер них підходів в Ук раїні бу ло підтри ма но інши ми міжна род ни ми 

ор ганізаціями:

У бе резні 1999 ро ку Winrock International от ри мав 3%річний грант від Аген т ства США з міжна род-

но го роз вит ку (USAID) на су му 2,1 мільйо на до ларів США для Про ек ту еко номічно го роз вит ку 

жінок (WEE). Кор по рація зі спри ян ня фер мерсь ко му ру хові та аг ро бізне су (ACDI/VOCA), Кор-

пус Ми ру США та Міжна род ний Фонд «Відрод жен ня» бу ли клю чо ви ми парт не ра ми Про ек ту 

еко номічно го роз вит ку жінок. У 1999 році діяльність у рам ках Про ек ту еко номічно го роз вит ку 

жінок бу ла зо се ред же на на ство ренні Центрів підтрим ки жіно чо го бізне су та кре дит них спілок 

у шес ти об лас тях: До нецькій, Харківській та Іва но%Франківській, Чернігівській, Ми ко лаївській 

та АР Крим. Winrock International та кож пра цю вав з національ ни ми ор ганізаціями у сфері 

за побіган ня торгівлі жінка ми й діть ми.

Че рез прог ра му «Жінка у суспільстві» Міжна род ний Фонд «Відрод жен ня» про во див ро бо ту з 

підтрим ки жіно чо го підприємницт ва й за побіган ня на силь ства що до жінок і торгівлі людь ми, 

а та кож із за хис ту прав жінок.

По чи на ю чи з 1997 ро ку прог ра мою TACIS бу ло на да но підтрим ку двом про ек там — «Ви со кок-

валіфіко вані без робітні жінки», що вклю чав кур си для жінок відповідно до су час них пот реб рин-

ку праці й «Підтрим ка ак тив ної політи ки зай ня тості», які бу ли ре алізо вані НУО «Со юз жінок 

Ук раїни».

Не що дав но Міністер ство еко номіки Ук раїни звер ну ло ся до Світо во го Бан ку з про хан ням про-

вес ти нав чан ня з ґен дер но го аналізу у де я ких регіонах.

Ук раїнсь ко%Ка надсь кий Ґен дер ний Фонд підтри му вав прог ра му з на дан ня грантів для 

ор ганізацій гро ма дянсь ко го суспільства і дер жав них відомств, які спри я ють ґен дерній рівності 

й вирішу ють ґен дерні пи тан ня (які сто су ють ся як чо ловіків, так і жінок).

Зреш тою, жіно чий рух відіграв важ ли ву роль у вне сенні ґен дер них пи тань до по ряд ку ден но го 

ак ту аль них проб лем внутрішньої політи ки дер жа ви. То му ор ганізації гро ма дянсь ко го суспільства, 

які спри я ють ґен дерній рівності, пот ре бу ють підтрим ки як за хис ни ки й парт не ри у роз робці стра-

тегій та ре алізації їх.

Вис нов ки 

Цей звіт відоб ра жує ос новні ета пи впро вад жен ня ґен дер них підходів у ПРО ОН%Ук раїна, а 

та кож опи сує ос новні проб ле ми і мож ли вості, які мож на ви ко рис та ти як ре ко мен дації. У звіті опи-

са но діяльність ПРО ОН, зок ре ма Прог ра ми рівних мож ли вос тей, Уря ду Ук раїни та інших важ ли вих 

парт нерів, спря мо ва ну на ство рен ня спри ят ли во го се ре до ви ща для підтрим ки ґен дер ної рівності, а 

та кож пра во ву та інсти туційну ба зу для ре алізації на прак тиці по зи тив них намірів. У звіті про де мо-

н стро ва но, що існує послідовність і без пе рервність у біль шості здійсне ної ро бо ти, та є не обхідність 

ви ко рис тан ня її у май бутніх ініціати вах.

Су час на політич на си ту ація сприяє роз робці прог ре сив них, ефек тив них, та, на сам пе ред, 

успішних стра тегій для до сяг нен ня ґен дер ної рівності. 

Інфра ст рук ту ру, ство ре ну для втілен ня цих стра тегій, потрібно роз ви ва ти, а ґен дерні прак ти-

ки потрібно по ши рю ва ти. Вар то заз на чи ти, що для втілен ня ць о го підхо ду існує ба га то пе ре ду мов 

та ких, як пра вові нор ми, знан ня та екс пер ти за, здійсне на ук раїнсь ки ми фахівця ми з ґен дер них 

пи тань, та ре зуль та ти діяль ності Прог ра ми рівних мож ли вос тей ПРО ОН. Це ще од на при чи на, чо му 

ПРО ОН по вин на бу ти провідни ком соціаль них змін на ко ристь ґен дер ної рівності в Ук раїні. 
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II. РЕ КО МЕН ДАЦІЇ ДЛЯ ПРО ОН ЩО ДО 

ВПРО ВАД ЖЕН НЯ ҐЕН ДЕР НИХ ПІДХОДІВ 

1. Ґен дер ний аналіз де я ких прог рам та про ектів ПРО ОН

Програма допомоги із запобігання незаконному обороту
наркотиків та наркоманії у Білорусі, Молдові та Україні (BUMAD)

Ко мен тарі: 

Прог ра ма не вра хо вує ґен дер них підходів уза галі. У прог рамі не вра хо ва но, що торгівля нар ко-

ти ка ми й зло чинність є діяльністю, що має чітко ви ра жені ґен дерні особ ли вості, і що торгівля нар-

ко ти ка ми тісно пов’яза на з торгівлею людь ми. 

Ре ко мен дації: 

Ор ганізу ва ти семінар з екс пер та ми з ґен дер них пи тань, які зай ма ють ся пи тан ня ми за побіган ня 

зло чин ності, вжи ван ня нар ко тиків і торгівлі людь ми, соціаль ною рек ла мою і досліджен ня ми з 

проб лем чо ловіків, для пе рег ля ду зап ла но ва них за ходів з вра ху ван ням ґен дер них підходів.

Вклю чи ти що най мен ше од но го екс пер та з ґен дер них пи тань як постійно го чле на ко ман ди (мож-

ли во, ко гось із фахівців, що зай ма ють ся проб ле ма ми чо ловіків). 

Роз ро би ти ро бо чий план для по даль шої співпраці з екс пер та ми з ґен дер них пи тань.

Пе рег ля ну ти струк ту ру про ек ту з ме тою вклю чен ня ґен дер ної скла до вої та ґен дер но%чут ли вих 

інди ка торів (уся ста тис ти ка по вин на бу ти ґен дер но де заг ре го ва ною). 

Ор ганізу ва ти змішані гру пи екс пертів, які б вклю ча ли спеціалістів з ґен дер них пи тань

Слідку ва ти за тим, щоб усі про це ду ри (нап рик лад, при кор дон ний конт роль), які пе ред ба чені 

про ек том, вклю ча ли ґен дер но%чут ливі підхо ди.

Звер ну ти ся до Прог ра ми рівних мож ли вос тей ПРО ОН для от ри ман ня кон та кт ної інфор мації 

що до екс пертів з ґен дер них пи тань. 

Ви ко рис то ву ва ти ґен дерні підхо ди у пре вен тив них стра тегіях 

За без пе чи ти вклю чен ня ґен дер но го підхо ду під час нав чан ня.

Муніципальна програма врядування та сталого розвитку 

Ко мен тарі:

Національ на і 3 муніци пальні гру пи ре алізації про ек ту є ґен дер но зба лан со ва ни ми. Нап рик лад, 

гру па у підрозділі уп равління Муніци паль ною прог ра мою вря ду ван ня та ста ло го роз вит ку у Києві 

на ра хо вує 3 чо ловіки й 4 жінки. У трь ох регіональ них офісах муніци палітетів кількість працівників 

з мобілізації гро мад є ґен дер но зба лан со ва ною.

У сис темі звітності ви ко рис то вуєть ся ґен дер но%чут ли ва мо ва. Адміністра тив на інфор маційна 

сис те ма про ек ту вклю чає ґен дер но%чут ливі інди ка то ри, такі як: вра ху ван ня кіль кості членів ство ре-

ної ор ганізації з інсти туційної підтрим ки (жінки, чо ловіки), осіб, що одер жу ють ви го ду від про ектів 

місце во го ста ло го роз вит ку (жінки, чо ловіки), учас ників за ходів з підви щен ня кваліфікації (жінки, 

чо ловіки). Нап рик лад, з усіх учас ників за ходів із роз вит ку людсь ких ре сурсів, які про во ди ли ся про-

тя гом 3 квар та лу 2005 ро ку, 69,5% бу ли жінки, а 30,5% — чо ловіки. 

З чис ла штат них працівників про ек ту приз на че но рад ни цю з ґен дер них пи тань, яка інструк тує 

своїх ко лег що до пи тань, пов’яза них з ґен дер ною проб ле ма ти кою. 

Ґен дер ний ком по нент впро вад жуєть ся у більшість за ходів Муніци паль ної прог ра ми вря ду ван ня 

та ста ло го роз вит ку, вклю ча ю чи кон фе ренції для підрозділів підтрим ки місце во го са мов ря ду ван ня, 
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нав чан ня для місце вих парт нерів Муніци паль ної прог ра ми, а та кож для підрозділу уп равління про-

ек том Муніци паль ної прог ра ми вря ду ван ня та ста ло го роз вит ку. 

Ґен дер ний ком по нент був вклю че ний до просвітниць кої кам панії зі ста ло го роз вит ку, ініційо ва-

ної у муніци паліте тах, які є парт не ра ми Муніци паль ної прог ра ми вря ду ван ня та ста ло го роз вит ку. 

Ґен дерні пи тан ня бу ли предс тав лені під час нав чань що до до сяг нен ня Цілей роз вит ку ти ся чоліття 

в Ук раїні для інструк торів ме режі шкіл.

Роз роб ля ють ся нові ґен дер но%чут ливі інди ка то ри для впро вад жен ня в адміністра тив ну інфор-

маційну сис те му, зок ре ма, пла нуєть ся розділи ти по каз ни ки «діти%бе нефіци арії» на два по каз ни ки 

«дівчат ка/хлоп чи ки». 

Ре ко мен дації: 

Прог ра ма рівних мож ли вос тей ра зом з інши ми екс пер та ми з ґен дер них пи тань по вин на підго ту-

ва ти для пер со на лу Про ек ту фак ти та циф ри, які сто су ють ся сфе ри діяль ності Про ек ту.

За лу чи ти од но го або кіль кох екс пертів із ґен дер них пи тань для постійної підтрим ки пер со на лу.

Ство ри ти ґен дер ну ме ре жу та за лу чи ти до її діяль ності відповідних екс пертів, з ме тою їх за лу чен-

ня на різних ета пах прог ра ми.

За без пе чи ти на дан ня ґен дер но%чут ли вої ста тис ти ки (ґен дер но де заг ре го ва них да них) на кож но-

му етапі впро вад жен ня прог ра ми (для кож но го ви ду діяль ності).

За без пе чи ти ґен дер ний ба ланс учас ників та учас ниць на усіх рівнях.

Виз на чи ти ґен дер но%чут ливі інди ка то ри для моніто рин гу й оцінки прог ра ми.

Виз на чи ти чітку стра тегію про ве ден ня за ходів шля хом ура ху ван ня різних пот реб і мож ли вос тей 

жінок та чо ловіків.

Виз на чи ти чітку стра тегію для вирішен ня пи тан ня «бра ку ча су» у жінок, що не га тив но впли ває 

на їхню участь у за хо дах Прог ра ми. Зап ро по ну ва ти прак тичні дії, які б до по мог ли жінкам у ць о-

му (нап рик лад, дог ляд за діть ми під час їх участі у за хо дах)

За без пе чи ти ґен дер ний аналіз си ту ації за до по мо гою екс пертів із ви ко рис тан ням відповідних 

да них та ре зуль татів досліджень.

Для до сяг нен ня ґен дер но го ба лан су у предс тав ництві та участі у за хо дах вста но ви ти по каз ник 

у 30% обов’яз ко во го предс тав ни цт ва тієї чи іншої статі та мен шин. Роз ро би ти спи сок конт роль-

них за пи тань для моніто рин гу впро вад жен ня ґен дер них підходів у діяльність Прог ра ми.

Ви ко рис то ву ва ти інші за гальні ре ко мен дації для прог рам ПРО ОН. 

Аналітично)дорадчий центр Блакитної стрічки ПРО ОН

Ко мен тарі 

Пи тан ня ґен дер ної рівності й ста но ви ща жінок ли ше один раз зга ду ють ся у прог рам но му до ку-

менті у зв’яз ку з Ціля ми Ти ся чоліття. При то му, у прог рам но му до ку менті не заз на че но, що Цілі 

Ти ся чоліття самі по собі по винні вклю ча ти ґен дерні пи тан ня як крос сек то раль ний підхід. Оскіль-

ки ме тою про ек ту Аналітич но%до рад чо го цент ру Бла кит ної стрічки є підтрим ка нас туп ної хвилі 

еко номічних, уря до вих та соціаль них ре форм у країні, він мо же ма ти по туж ний вплив на ґен дер ну 

рівність, як у нап рям ку її по си лен ня, так і пос лаб лен ня. Ґен дерні пи тан ня не обхідно бра ти до ува ги 

на леж ним чи ном з са мо го по чат ку, а цілі Прог ра ми по винні вклю ча ти ґен дер ну скла до ву і постійно 

підкріплю ва ти ся ґен дер ни ми інди ка то ра ми, ґен дер но де заг ре го ва ною ста тис ти кою, ґен дер ним 

роз поділом бюд же ту та людсь ких ре сурсів для то го, щоб ґен дер на чут ливість за без пе чи ла зба лан со-

вані підхо ди у про ве денні ре форм. Оскіль ки Ук раїна та інші країни, що пе ре жи ва ють період транс-

фор мації, вже на ко пи чи ли знач ний об сяг знань у сфері ґен дер них досліджень, цілком мож ли во, 

що на етапі по си лен ня орієнтації на здійснен ня ре форм, Ук раїна бу де пог либ лю ва ти на ко пи чені 

знан ня та ви ко рис то ву ва ти їх че рез про ект, зас то со ву ю чи національ ний та міжна род ний досвід 

у сфері ґен де ру.
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Ре ко мен дації 

Послідов но ви ко рис то ву ва ти за гальні ре ко мен дації для прог рам ПРО ОН.

На да ти парт не рам про ек ту відповідні дані, літе ра ту ру і ста тис ти ку, пов’язані з ґен дер ною 

нерівністю, а та кож офіційні дер жавні до ку мен ти і звіти, пов’язані з цим пи тан ням.

Ор ганізу ва ти од но ден ний семінар з пи тань, пов’яза них з діяльністю про ек ту, за учас тю 

національ них екс пертів з ґен дер них пи тань, з ме тою по до лан ня ґен дер ної не чут ли вості. 

Пер со нал Про ек ту по ви нен вклю ча ти екс пертів з ґен дер них пи тань, а та кож ма ти ба зу да них 

та ких екс пертів для про ве ден ня ре гу ляр них кон суль тацій. 

Роз ро би ти ро бо чий план моніто рин гу впро вад жен ня ґен дер них підходів у діяльність прог ра-

ми. 

Усі екс пер ти зи ре форм по винні вклю ча ти сег ре го ва ний і де заг ре го ва ний аналіз, а та кож спе-

цифічний фо кус на ґен дер них пи тан нях, пов’яза них з та ки ми ре фор ма ми (нап рик лад, який 

вплив ма ють роз лу чен ня, оди но ке батьківство/ма те ри н ство, смерть од но го з под руж жя на 

при бут ки чи во лодіння/пе ре да чу землі в ко рис ту ван ня, ро бо ту у сімей них підприємствах або 

фер мах). 

Аналіз соціаль но го впли ву й моніто ринг впли ву еко номічної рест рук ту ри зації (нап рик лад, 

пенсій, банківсь кої спра ви, по датків, бюд же ту ван ня й зе мель ної ре фор ми) у зв’яз ку з ґен дер ни-

ми пи тан ня ми по винні чітко й де таль но бу ти вклю чені у діяльність про ек ту, вра хо ву ва тись, у 

то му числі, і під час роз поділу ре сурсів для ре алізації. 

Підвищення освітнього потенціалу 
Київського національного університуту імені Тараса Шевченка

Ко мен тарі 

Прог ра ма пов’яза на з роз вит ком тех но логій в універ си теті. Хо ча во на має до сить конк ретні цілі, 

пов’язані з технічним та прог рам ним за без пе чен ням, ґен дерні підхо ди мо жуть впро вад жу ва ти ся з 

ме тою до сяг нен ня ґен дер но го ба лан су пер со на лу та вклю чен ня ґен дер но го ком по нен ту до де я ких 

спе цифічних сфер, та ких, як предс тав лен ня ук раїнсь кої куль ту ри у світі (нап рик лад, мо же ви ник ну-

ти си ту ація, ко ли кількість жінок бу де знач но пе ре ва жа ти се ред вик ла дачів, а чо ловіки пот ре бу ва ти-

муть до дат ко во го за о хо чен ня для влаш ту ван ня на такі по са ди). 

Ре ко мен дації

Ор ганізу ва ти семінар для пер со на лу, парт нерів ПРО ОН за учас тю екс пертів з ґен дер них пи тань 

з ме тою вклю чен ня ґен дер них підходів у діяльність про ек ту.

Зібра ти ґен дер но%сег ре го вані дані та вклю чи ти спеціальні за хо ди з ме тою спри ян ня предс тав ни-

кам тієї чи іншої статі, яка мен ше предс тав ле на, на кож но му етапі здійснен ня прог ра ми.

За лу чи ти екс пертів з ґен дер них пи тань для на дан ня кон суль тацій що до впро вад жен ня ґен дер-

них підходів на кож но му етапі діяль ності Про ек ту, ви ко рис то ву ю чи ба зу да них екс пертів Прог-

ра ми рівних мож ли вос тей ПРО ОН

За без пе чи ти вра ху ван ня ґен дер них підходів до роз роб ки стра тегій та зас то су ван ня прак тич них 

ме ханізмів (нап рик лад, гнуч кий графік ро бо ти та інші спеціальні за хо ди для пра цю ючих з діть ми).

Ви ко рис то ву ва ти ґен дерні підхо ди у роз робці та про ве денні тренінго вих прог рам (зміст, підбір 

скла ду учас ників та учас ниць то що).

Пе рег ля ну ти прог ра му, ви ко рис то ву ю чи за гальні ре ко мен дації що до прог рам ПРО ОН. 

Програма розвитку та інтеграції Криму ПРООН

Ко мен тарі 

Ос нов на ме та Прог ра ми роз вит ку та інтег рації Кри му ПРО ОН — спри я ти стійко му людсь ко му 

роз вит ку за до по мо гою збе ре жен ня ми ру та стабіль ності в Кри му та шля хом підтрим ки ініціатив по 

за побіган ню міжетнічних конфліктів і прис ко рен ню інтег рації різних етнічних груп.
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Ця прог ра ма зо се ред же на на за по чат ку ванні парт не р ства між місце ви ми гро ма да ми і ор га на ми 

дер жав ної вла ди на сільсь ко му та регіональ но му рівнях. Ця прог ра ма та кож має на меті на ла год-

жен ня парт не р ства між бізнес%струк ту ра ми, гро ма да ми та ор га на ми місце вої вла ди. Усі ці цілі, у 

то му числі по до лан ня бідності, тісно пов’язані з ґен дер ни ми пи тан ня ми. Крім то го, ООН офіційно 

виз нає надз ви чай ну важ ливість за лу чен ня жінок до про це су роз бу до ви ми ру в усь о му світі. Од нак у 

прог рам но му до ку менті вза галі не зга ду ють ся ґен дерні пи тан ня чи пи тан ня про ста но ви ще жінок.

Ре ко мен дації: 

Прог рамі рівних мож ли вос тей ПРО ОН ра зом із предс тав ни ка ми Прог ра ми роз вит ку та інтег-

рації Кри му не обхідно ор ганізу ва ти семінар з пи тань впро вад жен ня ґен дер них підходів для 

ць о го конк рет но го про ек ту. 

Удос ко на ли ти Прог ра му, вклю чив ши ґен дер ну скла до ву.

За лу чи ти од но го або кіль кох екс пертів із ґен дер них пи тань у якості чле на пер со на лу.

Ут во ри ти ме ре жу ґен дер них екс пертів із відповідних пи тань, щоб ма ти змо гу за лу чи ти їх на 

різних ета пах прог ра ми.

За без пе чи ти на дан ня ґен дер но%чут ли вої ста тис ти ки (ґен дер но де заг ре го вані дані) на кож но му 

етапі впро вад жен ня прог ра ми (для кож но го ви ду діяль ності).

За без пе чи ти ґен дер ний ба ланс предс тав ни цт ва на усіх рівнях впро вад жен ня Прог ра ми.

Виз на чи ти ґен дер но%чут ливі інди ка то ри для моніто рин гу й оцінки прог ра ми.

Виз на чи ти чітку стра тегію про ве ден ня за ходів шля хом ура ху ван ня різних пот реб і мож ли вос тей 

жінок та чо ловіків.

Виз на чи ти чітку стра тегію вирішен ня пи тан ня «бра ку ча су» у жінок, що не га тив но впли ває на 

їхню участь у за хо дах Прог ра ми.

За без пе чи ти ґен дер ний аналіз си ту ації за до по мо гою екс пертів із ви ко рис тан ням відповідних 

да них та ре зуль татів досліджень.

Для до сяг нен ня ґен дер но го ба лан су у предс тав ництві та участі у за хо дах вста но ви ти по каз ник 

у 30% обов’яз ко во го предс тав ни цт ва тієї чи іншої статі та мен шин. Роз ро би ти спи сок конт роль-

них за пи тань для моніто рин гу впро вад жен ня ґен дер них підходів у діяльність Прог ра ми.

За без пе чи ти участь у Прог рамі жіно чих та інших ґен дер но%орієнто ва них НУО.

Виз на чи ти ґен дер но%чут ливі інди ка то ри для моніто рин гу й оцінки прог ра ми.

Виз на чи ти чітку стра тегію ініціюван ня про ве ден ня за ходів, вра хо ву ю чи різні пот ре би й мож ли-

вості жінок і чо ловіків (нап рик лад, батьків).

Зас то со ву ва ти інші за гальні ре ко мен дації для прог рам ПРО ОН

Аграрна політика для людського розвитку

Ко мен тар

Го лов ною ме тою про ек ту є удос ко на лен ня аг рар ної політи ки та політи ки роз вит ку сільсь кої 

місце вості для сис тем но го та послідов но го по си лен ня ролі сільсь ко го гос по да р ства та пе ре роб ної 

га лузі у по до ланні бідності сільсь ко го на се лен ня та у сти му лю ванні еко номічно го зрос тан ня країни 

на бла го всіх її гро ма дян. Оскіль ки сільські райо ни є бідніши ми, більш «ста ри ми» за віко вою оз на-

кою на се лен ня, і провідну роль у них відігра ють жінки, на відміну від міста, у про екті на го ло шуєть ся 

на то му, що аг рар на політи ка част ко во вирішує пи тан ня змен шен ня бідності, вра хо ву ю чи і інте ре-

си обох ста тей, що є ос но вою ман да ту ПРО ОН. Од нак, існує брак оче вид но го і чітко го підхо ду до 

за хис ту цих інте ресів.

Ре ко мен дації 

Прог рамі рівних мож ли вос тей ПРО ОН ра зом із предс тав ни ка ми про ек ту не обхідно ор ганізу ва-

ти семінар з пи тань впро вад жен ня ґен дер них підходів для ць о го конк рет но го про ек ту. 

Роз ро би ти до пов нен ня до прог ра ми, вклю чив ши ґен дер ну скла до ву.
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За лу чи ти од но го або кіль кох екс пертів із ґен дер них пи тань у якості чле на пер со на лу.

Ут во ри ти ме ре жу ґен дер них екс пертів із відповідних пи тань, щоб ма ти змо гу за лу чи ти їх на 

різних ета пах прог ра ми.

За без пе чи ти на дан ня ґен дер но%чут ли вої ста тис ти ки (ґен дер но де заг ре го ва них да них) на кож но-

му етапі впро вад жен ня прог ра ми (для кож но го ви ду діяль ності).

За без пе чи ти ґен дер ний ба ланс предс тав ни цт ва на усіх рівнях впро вад жен ня про ек ту.

Виз на чи ти ґен дер но%чут ливі інди ка то ри для моніто рин гу й оцінки прог ра ми.

За без пе чи ти ґен дер ний аналіз си ту ації за до по мо гою екс пертів із ви ко рис тан ням відповідних 

да них та ре зуль татів досліджень.

Для до сяг нен ня ґен дер но го ба лан су у предс тав ництві та участі у за хо дах вста но ви ти по каз ник 

у 30% обов’яз ко во го предс тав ни цт ва тієї чи іншої статі та мен шин. Роз ро би ти спи сок конт роль-

них за пи тань для моніто рин гу впро вад жен ня ґен дер них підходів у діяльність про ек ту.

За без пе чи ти участь у прог рамі жіно чих та інших ґен дер но%орієнто ва них НУО.

Виз на чи ти чітку стра тегію ініціюван ня про ве ден ня за ходів, вра хо ву ю чи різні пот ре би й мож ли-

вості жінок і чо ловіків (нап рик лад, батьків).

Виз на чи ти чітку стра тегію вирішен ня пи тан ня «бра ку ча су» у жінок, що не га тив но впли ває на 

їхню участь у за хо дах про ек ту.

Зас то со ву ва ти інші за гальні ре ко мен дації для прог рам ПРО ОН

2. Загальні рекомендації

Успішне впро вад жен ня ґен дер них підходів у діяльність ПРО ОН та її прог рам та про ектів знач-

ною мірою за ле жить від: 

до сяг нен ня пов ної зго ди в ор ганізації що до важ ли вості й зна чен ня впро вад жен ня ґен дер них 

підходів та підви щен ня ґен дер ної чут ли вості

підви щен ня кваліфікації ор ганізації та пер со на лу з ме тою впро вад жен ня ґен дер них підходів у пов-

сяк ден но му житті і прог рамній діяль ності 

роз роб ки стра тегії впро вад жен ня ґен дер них підходів і пла ну дій 

ство рен ня на леж но го се ре до ви ща та ме реж, які ра зом спри я ти муть роз вит ку ґен дер них пи тань. 

Для до сяг нен ня успіху у впро вад женні ґен дер них підходів ор ганізація по вин на до сяг ти зго ди 

шля хом про ве ден ня об го во рень. Ре зуль та том до сяг нен ня зго ди по вин но ста ти: 

Вклю чен ня ґен дер но го аналізу в стра тегію діяль ності ор ганізації

Зас то су ван ня ме ханізмів у рам ках ор ганізації, за до по мо гою яких здійсню ва ти меть ся впро вад-

жен ня ґен дер них підходів (нап рик лад, ство рен ня Ро бо чої гру пи з ґен дер них пи тань).

Роз роб ка стра тегії впро вад жен ня ґен дер них підходів

Роз роб ка Пла ну дій що до впро вад жен ня ґен дер них підходів (для са мої ор ганізації та у її 

пла ну ванні)

Керівни ми прин ци па ми для виз на чен ня стра тегії впро вад жен ня ґен дер них підходів у офісі 

ПРО ОН по винні бу ти:

зас то су ван ня підхо ду, що вра хо вує зв’язок ґен дер них пе рет во рень і роз вит ку — то му що чо ловіки 

й жінки об’єднані ґен дер ни ми зв’яз ка ми, а в країнах, що пе ре жи ва ють про цес транс фор мації, 

та ких як Ук раїна, він по%різно му впли ває як на жінок так і на чо ловіків

на ко пи чен ня — роз роб ка стра тегій, ви ко рис то ву ю чи існу ю чий досвід у сфері роз вит ку ґен дер ної 

рівності, на ко пи че ний у країні та ПРО ОН, зок ре ма Прог ра мою рівних мож ли вос тей.

без пе рервність — виз на чен ня та ви ко рис тан ня ме ханізмів роз вит ку, які спри я ють ґен дерній 

рівності й уп ро вад жен ню ґен дер них підходів;

дос тупність — за без пе чен ня дос ту пу до існу ю чих людсь ких та освітніх ре сурсів, які мо жуть по си-

ли ти про цес уп ро вад жен ня ґен дер них підходів; 
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стра тегії, які ба зу ють ся на існу ю чо му досвіді та знан нях — підтрим ка ство рен ня по туж ної ба зи 

знань, вклю ча ю чи ґен дерні досліджен ня та дані ґен дер но%чут ли вої ста тис ти ки, поєднан ня 

національ но го досвіду у цій сфері та досвіду прог рам і про ектів ПРО ОН;

без пе ре рв ний про цес нав чан ня, підви щен ня кваліфікації та ґен дер ної чут ли вості пер со на лу і 

парт нерів; 

тісна співпра ця із національ ни ми парт не ра ми: екс пер та ми з ґен дер них пи тань, на у ков ця ми у 

га лузі ґен дер них пи тань і НУО;

роз ши рен ня мож ли вос тей жінок шля хом про ве ден ня спеціаль них за ходів для підви щен ня обізна-

ності і тренінгів з лідерства;

співробітницт во з парт нерсь ки ми ор ганізаціями з ме тою по си лен ня ко ор ди нації до норсь ких 

ор ганізацій що до підтрим ки ґен дер них ініціатив, на ко пи чен ня та обміну да ни ми з ґен дер но го 

аналізу;

ефек тив не ви ко рис тан ня внутрішніх ре сурсів — спи ра ю чись на по тенціал Прог ра ми рівних мож-

ли вос тей ПРО ОН підви щу ва ти кваліфікацію пер со на лу ПРО ОН у сфері впро вад жен ня ґен дер-

них підходів.

3. Ре ко мен дації що до підви щен ня кваліфікації

За гальні

Щорічно ор ганізо ву ва ти семінар для пер со на лу з ура ху ван ням виз на че них пот реб підви щен ня 

кваліфікації;

Виділя ти бюд жетні ре сур си для підви щен ня кваліфікації пер со на лу ПРО ОН з ме тою ефек тив но-

го впро вад жен ня ґен дер них підходів;

Роз ро би ти ро бо чий план та ок рес ли ти обов’яз ки з ме тою підви щен ня кваліфікації. 

Нав чальні кур си

Ор ганізу ва ти семінар з ме тою об го во рен ня стра тегії впро вад жен ня ґен дер них підходів у 

діяльність ПРО ОН, до сяг нен ня зго ди, роз роб ки стра тегії та прий нят тя прог рам ної за я ви, що 

місти ти ме ґен дер ний ком по нент; 

Ор ганізо ву ва ти щорічні нав чан ня з пи тань уп ро вад жен ня ґен дер них підходів для пер со на лу й 

парт нерів ор ганізації; 

Ор ганізу ва ти нав чан ня, вра хо ву ю чи спе цифічні сфе ри діяль ності прог рам ПРО ОН, та індивіду-

альні кон суль тації для пер со на лу і парт нерів ПРО ОН; 

Вклю чи ти ґен дерні пи тан ня як час ти ну нав чаль ної прог ра ми в усі тренінгові кур си; 

Ор ганізу ва ти од но ден ний семінар з ґен дер них пи тань в Ук раїні для пер со на лу та уря до вих парт-

нерів ПРО ОН; 

Ор ганізо ву ва ти семіна ри та тренінги з пи тань лідерства для жінок%співробітниць ПРО ОН з 

ме тою підви щен ня обізна ності що до ґен дер них пи тань; 

Ор ганізо ву ва ти спеціальні тренінги, вра хо ву ю чи спе цифічні сфе ри діяль ності прог рам ПРО-

ОН, вклю ча ю чи ґен дер ний ау дит і підго тов ку ґен дер но%чут ли во го бюд же ту для пер со на лу й 

парт нерів ПРО ОН.

Дос туп до ре сурсів

Ство ри ти веб%сайт для пер со на лу ПРО ОН і парт нерів (вірту аль ну бібліоте ку, яка є важ ли вою для 

Ук раїни, яка місти ти ме зок ре ма: за ко но да в ство, до ку мен ти, підпи сані уго ди, національні пла ни 

дій, інструкції, ґен дер но%чут ли ву ста тис ти ку, міжна родні та національні ґен дерні досліджен ня 

і публікації, а та кож по си лан ня на до ку мен ти ПРО ОН, ба зи да них екс пертів і кон суль тантів з 

ґен дер них пи тань, жіночі та інші НУО, що пра цю ють у сфері ґен дер ної проб ле ма ти ки, ко рисні 

по си лан ня то що). 

Помісти ти по си лан ня на ґен дерні ре сурсні та освітні цент ри..
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Ство рен ня ме режі

Ви пус ка ти бю ле тень із ґен дер них пи тань в Ук раїні чи, як що він уже існує, ор ганізу ва ти йо го 

по ши рен ня се ред пер со на лу.

Ство ри ти в Інтра неті гру пи з об го во рен ня ґен дер них пи тань в ор ганізації та в Ук раїні за га лом.

Кон суль ту ван ня 

Ство ри ти гру пи місце вих та міжна род них екс пертів і кон суль тантів із ґен дер них пи тань. 

Як що це не обхідно, ви ко рис то ву ва ти Інтер нет%зв’язок для зовнішнь о го кон суль ту ван ня й пе рег-

ля ду до ку ментів і прог рам.

Кон суль ту ва ти пер со нал на йо го про хан ня

4. Ре ко мен дації для ор ганізації

На да ва ти підтрим ку пер со на лу ПРО ОН у впро вад женні ґен дер них підходів шля хом ор ганізації 

щорічних семінарів з ґен дер них пи тань, вклю ча ю чи те ми диск римінації за оз на кою статі та сек-

су аль них до ма гань

Ство ри ти у ПРО ОН ґен дер ну бібліоте ку.

Ор ганізо ву ва ти тренінги й семіна ри на те му сек су аль них до ма гань та об го во рю ва ти куль турні 

нор ми у кон тексті ць о го пи тан ня.

Роз ши ри ти мож ли вості жінок%співробітниць ор ганізації шля хом ор ганізації семінарів та 

тренінгів з пи тань лідерства.

Зібра ти та ство ри ти дос туп ну ба зу ґен дер но де заг ре го ва них да них у кожній сфері діяль ності 

ПРО ОН.

Вра хо ву ва ти ґен дер ну предс тав леність на збо рах і ґен дер ну ієрархію в ор ганізації.

Раз на рік за лу ча ти не за леж но го екс пер та для оцінки рівня до сяг ну тої ґен дер ної рівності у предс-

тав ництві ПРО ОН й на дан ня спеціаль них ре ко мен дацій.

За без пе чу ва ти ґен дер не предс тав ни цт во в уп равлінні про ек та ми (до сяг нен ня мінімум 30% 

по каз ни ка, ус та нов ле но го ООН у Пекінській плат формі дій). 

Вклю ча ти ґен дерні пи тан ня до по ряд ку ден но го зборів та ог лядів.

Спи ра ю чись на ба зу ґен дер но де заг ре го ва них да них (набір на ро бо ту, про су ван ня по службі 

й прий нят тя рішень, участь чо ловіків і жінок — членів пер со на лу в нав чанні, пла ну ванні та 

уп равлінні) звіту ва ти про до сяг нен ня прог ре су з ме тою відслідко ву ван ня змін у до сяг ненні ґен-

дер ної рівності

За без пе чу ва ти па ри тет ний рівень предс тав ле ності жінок і чо ловіків у нав чаль них прог ра мах у 

країні та за кор до ном (до сяг нен ня мінімум 30% по каз ни ка, вста нов ле но го ООН у Пекінській 

плат формі дій)

За о хо чу ва ти жінок і чо ловіків влаш то ву ва ти ся на ро бо ту за їхнім ба жан ням та на вич ка ми, а не 

з ог ля ду на те, яка тра диційно розг ля даєть ся як «жіно ча» або «чо ловіча». 

За без пе чу ва ти ґен дер ний ба ланс у комісіях, що про во дять співбесіди, для за без пе чен ня па ри тет-

но го став лен ня.

Ре алізо ву ва ти ме то ди ки, що спри я ють поєднан ню ос нов ної ро бо ти з ви ко нан ням сімей них 

обов’язків, нап рик лад, гнуч кий графік ро бо ти для мо ло дих батьків та ма терів. 

Виз на чи ти чітку політи ку ор ганізації сто сов но сек су аль них до ма гань та диск римінації за оз на-

кою статі. 

Виз на чи ти чіткі про це ду ри на ви па док сек су аль но го до ма ган ня.

Пе рег ля ну ти кад ро ву політи ку для за без пе чен ня прин ци пу па ри тет ності. 

За без пе чи ти предс тав ни цт во чо ловіків і жінок в усіх коміте тах і спеціаль них гру пах.

Вклю чи ти ґен дерні пи тан ня в план уп равління офісом.

Пла ни не обхідно зміню ва ти з ме тою вклю чен ня моніто рин го вих ме ханізмів для впро вад жен ня 

ґен дер них підходів й підви щен ня кваліфікації для за без пе чен ня звітності.
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Пер со нал ПРО ОН по ви нен вклю ча ти зав дан ня для впро вад жен ня ґен дер них підходів в індивіду-

альні пла ни діяль ності. 

Не обхідно пе ред ба чи ти вве ден ня та ких спеціаль них по сад: кон суль тан ти із ґен дер них пи тань; 

спеціалісти із стра тегії, рад ни ки з ґен дер них пи тань і роз ро би ти для них відповідні технічні зав-

дан ня.

Ство ри ти бібліотеч ний відділ з ґен дер них пи тань. 

Приклад

Контрольні питання щодо сексуальних домагань:

Чи мала поведінка сексуальний характер?

Чи була поведінка небажаною?

Чи створює поведінка ворожу чи образливу атмосферу?

Чи була вимога сексуальної близькості, пропозиція або натяк, особливо 

як умова прийняття на роботу чи кар'єрного росту?

5. Рекомендації щодо інформування громадськості й зовнішнії зв’язків

Інфор му ван ня гро мадсь кості

Вклю чи ти ґен дер ну скла до ву до стра тегії інфор му ван ня та зв’язків з гро мадськістю. Про па гу ва-

ти по зи тив не уяв лен ня про ґен дер та за побіга ти не га тив ним ґен дер ним сте ре о ти пам. 

Ви ко рис то ву ва ти ґен дер но%чут ли вий підхід у всіх інфор маційних та просвітниць ких кам паніях, 

пов’яза них із прог ра ма ми та про ек та ми ПРО ОН (вклю ча ю чи ґен дер ний ба ланс у візу аль но му 

зоб ра женні та ґен дер но%чут ли ву мо ву).

Ви ко рис то ву ва ти ґен дер но%чут ли ву мо ву в усіх до ку мен тах і публікаціях, у гро мадсь ких пре зен-

таціях та у внутрішнь о му спілку ванні з пер со на лом.

Публічно за хи ща ти ґен дер ний підхід у дер жавній політиці і та пла ну ванні.

Ко ор ди нація з інши ми зацікав ле ни ми сто ро на ми

З ме тою по си лен ня ко ор ди нації до норсь ких ор ганізацій що до підтрим ки ґен дер них ініціатив в 

Ук раїні бра ти участь у ко ор ди нації зу силь до норів з ме тою адек ват но го ре а гу ван ня на вик лик ни 

та вста нов лен ня стан дартів.

Ви ко рис то ву ва ти місцеві ме режі для одер жан ня інфор мації про діяльність НУО у сфері ґен дер-

ної проб ле ма ти ки.

За гальні ре ко мен дації 

Ство ри ти те ма тич ну ґен дер ну ро бо чу гру пу як ко ор ди ну ю чий ор ган для прог рам і про ектів 

ПРО ОН, до якої де ле гу ва ти од но го/у предс тав ни ка/предс тав ни цю від кож ної прог ра ми/про-

ек ту. Те ма тич на ро бо ча гру па має і на ла го ди ти зв’язок і співпра цю ва ти із Прог ра мою рівних 

мож ли вос тей. 

Здійсни ти внутрішню ґен дер ну екс пер ти зу прог рам і про ектів з ме тою до по мо ги вклю чи ти ґен-

дер ний ком по нент при підго товці до ку ментів і на всіх ета пах прог рам ної/про е кт ної діяль ності. 

Ґен дер на екс пер ти за усіх до ку ментів ор ганізації по вин на здійсню ва ти ся обов’яз ко во на 

постійній ос нові.

Ґен дер на оцінка ре зуль татів прог рам/про ектів ПРО ОН по вин на бу ти обов’яз ко вою.

Ор ганізо ву ва ти семіна ри для пер со на лу ПРО ОН та національ них парт нерів ор ганізації 

відповідно до їхньої сфе ри діяль ності з ме тою впро вад жен ня ґен дер них підходів. Семіна ри 

по винні про во ди ти ся національ ни ми екс пер та ми з цих пи тань, і ре зуль та том їхнь о го про ве ден-

ня по винні ста ти конк ретні пла ни дій впро вад жен ня ґен дер них підходів.
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Ро бочі пла ни кож ної прог ра ми/про ек ту по винні послідов но й чітко вклю ча ти ґен дер ний 

фак тор. Не обхідно та кож зат вер ди ти зо бов’язан ня що до ґен дер но%спе цифічно го й/або ґен дер-

но%чут ли во го кад ро во го за без пе чен ня. Зо бов’язан ня що до га ран ту ван ня рівних мож ли вос тей 

жінок та чо ловіків по вин но за без пе чи ти ґен дер ний ба ланс на всіх ета пах роз вит ку прог рам/про-

ектів ПРО ОН.

За без пе чи ти дос татнє вра ху ван ня ґен дер них ас пектів, че рез вра ху ван ня внес ку обох ста тей до 

про ектів ПРО ОН і одер жан ня ни ми ви го ди від цих про ектів, а та кож слідку ва ти за тим, щоб 

будь%який з про ектів не закріплю вав нерівність, а змен шу вав її. Стан да рт ною ви мо гою до фор му-

лю ван ня про е кт них про по зицій по винні ста ти чіткі кри терії що до за ходів з по до лан ня ґен дер ної 

нерівності. 

Слідку ва ти за тим, щоб жінки бу ли за лу чені до уп равління прог ра ма ми та про ек та ми та їх 

ре алізації, і щоб кад ро ве за без пе чен ня бу ло та кож ґен дер но зба лан со ва ним. Стан да рт ною ви мо-

гою до фор му лю ван ня про е кт них про по зицій по винні ста ти чіткі кри терії що до цих пи тань.

Інстру мен тарій та конт роль на таб ли ця для ґен дер но го моніто рин гу й оцінки по винні роз роб ля-

ти ся пер со на лом прог рам та про ектів ПРО ОН при до по мозі екс пертів із ґен дер них пи тань. 

За без пе чи ти відоб ра жен ня ґен дер но го ба лан су у про ектній до ку мен тації про ектів та прог рам 

ПРО ОН у час тині бюд жет них асиг ну вань і людсь ких ре сурсів.

Вклю чи ти по нят тя на силь ства (фізич но го й пси хо логічно го) до пи тан ня без пе ки лю ди ни. 

Спри я ти ви ко рис тан ню ґен дер но де заг ре го ва них да них у про цесі звіту ван ня на всіх ета пах 

ре алізації прог рам та про ектів. 

До по ма га ти парт не рам вста нов лю ва ти кон так ти з екс пер та ми з ґен дер них пи тань.

За без пе чи ти ґен дер ний моніто ринг про ектів і прог рам, роз ро би ти ґен дер но%чут ливі по каз ни ки 

для моніто рин гу й оцінки. 

За без пе чи ти вклю чен ня в усі конт рак ти і спільні уго ди ви мог що до збо ру та аналізу ґен дер но 

де заг ре го ва них да них, і да ва ти ре ко мен дації що до змен шен ня ґен дер ної нерівності у рам ках 

їхньої прог ра ми/про ек ту.

Спри я ти вклю чен ню екс пертів з ґен дер них пи тань до роз роб ки про по зицій про ектів та прог рам 

ПРО ОН.

За без пе чи ти ши ро кий обмін знан ня ми, з ме тою ви ко рис тан ня досвіду та про ве ден ня екс пер ти зи 

предс тав ни ця ми жіно чих/ґен дер но%орієнто ва них ор ганізацій у роз робці ефек тив них стра тегій.

За без пе чи ти дос туп до ґен дер но де заг ре го ва них да них, які сто су ють ся прог рам/про ектів 

ПРО ОН.

За без пе чи ти дос туп прог рам та про ектів до ґен дер них ре сурсів (вірту альні бібліоте ки, ме режі, 

ґен дерні ре сурсні цент ри) та ши ро кої ста тис тич ної ба зи.

Для кож но го ета пу здійснен ня про ектів та прог рам роз ро би ти конт рольні пи тан ня що до впро-

вад жен ня ґен дер них підходів. 

У про цесі пла ну ван ня прак тич них за ходів у рам ках прог рам та про ектів ПРО ОН пе ред ба чи ти 

такі умо ви при про ве денні прак тич них за ходів, які доз во ли ли б бать кам або іншим враз ли вим 

гру пам, яким бра кує ча су, прий ма ти участь у їх здійсненні
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Пам’ятайте, 

що впровадження ґендерних підходів у діяльність програм 
робить свій внесок у якість програм та покращує їх вплив. 



I. REPORT – GENDER MAINSTREAMING IN UNDP UKRAINE

Introduction

“Recommendations for Gender Mainstreaming in UNDP Ukraine and its programmes” and this Review 

are providing “whys”, “whats” and “hows” for gender mainstreaming from the perspective of the concrete 

context of UNDP in Ukraine. It is meant to suplly the reader with the understanding of what has been done 

in this area so far, and to encourage him/her to take next steps in the same direction. It is a review and often 

compilation of the existing documents, but in a manner which supports the logic of the necessity and impor-

tance of gender mainstreaming. It is targeting the readers who are sceptical and not very well informed about 

the issues. But, it could also be helpfull to those who need to sharpen up their arguments in favor of gender 

mainstreaming in UNDP, Ukraine. 

1. Framework for UNDP Gender Mainstreaming in Ukraine

According to the Common Country Assessment of Ukraine (2001-2005), the Government and UNDP 

committed to work closely with state institutions, civil society, other UN agencies and donors to promote 

gender equality and mainstreaming at various levels of decision-making and in different areas of focus. Both 

the Government and UNDP expressed their commitment to incorporate a gender dimension into all its 

projects as a vital crosscutting theme. According to that agreement UNDP was supposed to contribute to the 

overall aim of supporting equality between men and women in all spheres of life and to the improvement of 

the status of women in Ukraine as the means towards achieving sustainable human development and building 

a democratic state. 

The priority areas of UNDP in this direction were identified through a consultative process with govern-

ment and civil society organizations at the central and regional level. The process was framed by the following 

principles:

Increased government ownership of the gender mainstreaming process.

Increased partnership between government and civil society in promoting gender equality.

Partnership with the local authorities, NGOs, universities and research organizations for creating a 

sound institutional basis at the local level; identifying 4-5 pilot oblasts in Central, Western, Eastern and 

Southern Ukraine where this programme will partner with the local administration and authorities for 

implementation.

Comprehensive programme with linkages amongst its components for maximum impact (e.g. media 

strategy should include nationwide coverage of all key events of the programme)

The understanding that men are in many ways a part of a gender mainstreaming strategy, both as partners 

and beneficiaries as women.

Sustainability of programme interventions

An understanding that the gender mainstreaming approach involves both the integration of gender 

dimensions in existing policies, programmes and activities as well as implementing initiatives to address 

specific gender inequalities.
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Why is gender mainstreaming so important?

There are five main reasons 

Because it puts people at the heart of policy-making

Policy-makers will have to pay attention to the broad effects of policies on citizens’ lives – and that, as a 

result, may mean a more human and less economic approach to the management of contemporary societ-

ies. 

Because it leads to better government

If gender mainstreaming is used, policy-making will be better informed and show that policies are never 

gender neutral.

Because it involves both women and men and makes full use of human resources

As the people involved in implementing mainstreaming are those who usually do the work, a broader range 

of actors is involved. This is a clear shift from equality work undertaken – often in isolation – by a few 

women, to making use of all human resources and involving men in gender equality work.
 

Because it makes gender equality visible in the mainstream of society

Mainstreaming will show that gender equality is an important societal issue with implications for the devel-

opment of society, and not just a “luxury”. This should launch a new debate on equality issues.

Because it takes into account the diversity among women and men

Equality policies usually target women as a whole – but gender mainstreaming should be able to target 

the diverse situations of the different groups of both women and men (migrant women, young women, old 

men, etc)7.

To support the above principles and strategy, five strategic areas were developed for strategic intervention 

in favour of gender equality:

Gender Sensitive National Policies

Engendering through Civil Society Development 

Access to Justice (Gender and Human Rights)

Gender Education and Media

Mainstreaming through Partnerships:

The final one, related to the partnership was underlying the importance of UNDP’s close working rela-

tionship with the government in all UNDP’s practice areas:

governance, 

poverty alleviation, 

HIV/AIDs, 

ICT for development,

Human security (peace and prevention of conflict) and environment. 

In reality projects and programmes are linked to leading governmental agencies. The project “Gender 

Mainstreaming of the UNDP Country Programme”, that was realized by UNDP Equal Opportunities 

Programme with support of Gender Thematic Trust Fund, stipulated that gender mainstreaming with multi 

sectoral and multi institutional impact on the government and non-government sector can be best achieved if 

done through partnership with UNDP assisted projects or programmes. To that end, Gender Mainstreaming 

Team consisting of the National Project Directors and Programme/Project Managers of UNDP projects was 

7 Source: GENDER MAINSTREAMING Conceptual framework, methodology and presentation of good 

practices, Strasbourg, February 1999
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supposed to help realization of those goals. Further, clear mechanisms for monitoring implementation of 

this strategy were supposed to be developed. Each UNDP Office’s and projects’ staff member was expected 

to build his/her own knowledge and awareness on gender issues and becomes the promoter of the gender 

equality goal. Gender mainstreaming was expected to become the organic part of each and every UNDP pro-

gramme and/or initiative. The Gender Mainstreaming Team was supposed to be gradually transformed into a 

Network of Gender Practitioners, covering Government, UNDP and other development organizations.

Five years from the initial Agreement UNDP Country Office in Ukraine is starting a new cycle of efforts, 

in a direction of serious organizational change to introduce gender mainstreaming into organization itself 

and into the developmental work undertaken by UNDP and its governmental counterparts. This effort comes 

from the obvious insufficiency of adequate integration of gender perspective into the existing programmes 

and insufficiency of an intra organizational gender mainstreaming practices. This new step in gender main-

streaming relies heavily on high level achievements of Equal Opportunity Programme within UNDP, visible 

in many different areas. Achievements of EOP are building expectations in other areas of UNDP activity in 

relation to gender mainstreaming. Strengthening of the capacities of both UNDP staff and governmental 

partners to consequently develop gender mainstreaming within the spheres of their activity is possible and 

doable, and comes from an overall global mandate of UNDP. 

It is worth noting that this renewed efforts towards strengthening gender mainstreaming in UNDP 

programmes and projects, as well as in UNDP country office, was corresponding with two other important 

events. Namely UN Summit (NY, 2005) actually confirmed the importance of gender mainstreaming, while 

enactment of the Law on Gender Equality in Ukraine (September 8, 2005) opened the door to the new phase 

of gender equality developments in Ukraine. Both of those events create favorable climate for further efforts 

in gender mainstreaming in UNDP office in Ukraine. 

2. Conceptual Framework

Gender equality and development

UNDP has a global mandate for gender equality and it is challenged to consequently and with visible 

effects apply mainstreaming as a tool for achieving gender equality in its developmental efforts. The close 

linkage between development and gender implies that real development can not be achieved without gen-

der equality and vice versa. UNDP needs to assert its goals by ensuring that gender dimension is included 

into all phases of analyses, programme design, formulation and implementation, as well as monitoring and 

evaluation processes, and that all partners in the development cooperation also accept and develop gender 

mainstreaming within the scope of their objectives. A complementary challenge is a necessity for UNDP to 

apply gender mainstreaming to its own organization, ensuring high level gender eqaulity for its own staff. 

Linkage between gender mainstreaming of the programmes and influence on the governmental partners into 

this direction, together with gender mainstreaming within the organization, creates possibility for compre-

hensive and transformational impact on the social, political and economic environment of the country and 

bears great responsibility for actually achieving gender equality .

UN has recognized close connection between development and women’s issues. In the “Draft Outcome 

Document” of UN Summit from 13 September 2005, the following statement is made: “We remain con-

vinced that progress for women is progress for all”8.

Further on, clear intergovernmental mandates for gender mainstreaming have been developed for all the 

major areas of the work of the United Nations, including disarmament, poverty reduction, macro-economics, 

health, education and trade. The Security Council resolution 1325, adopted in October 2000, outlined the 

importance of giving greater attention to gender perspectives in peace support operations. Specific mandates 

also exist for ensuring that gender perspectives are taken into account in the major planning processes and doc-

uments within the United Nations, the medium-term plans, programme budgets and programme assessments 

(for example, General Assembly resolution of December 1997 (A/Res/52/100). Sustainable development, as 

a key concept in UNDP developmental strategy, is also intrinsically linked with the gender equality. 

8 http://www.un.org/summit2005/Draft_Outcome130905.pdf
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“Sustainable human development is development that not only generates economic growth but also 

distributes its benefits equitably; the regenerates the environment rather than destroying it; that empowers 

people rather than marginalizing them. It is development that is pro-poor, pro-nature, pro-jobs and pro-

women.”(Future of the United Nations Development Programme: Initiatives for Change, 1994)

Gender Mainstreaming 

Gender mainstreaming was established as a major global strategy for the promotion of gender equality in 

the Beijing Platform for Action from the Fourth United Nations World Conference on Women in Beijing in 

1995. In the newest document “Draft Outcome Document” from 13 September 2005 this strategy has been 

confirmed by UN to be the most relevant tool for achieving the goal of gender equality: 

“We recognize the importance of gender mainstreaming as a tool for achieving gender equality. To that end, 
we undertake to actively promote the mainstreaming of a gender perspective in the design, implementation, 
monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and social spheres, and fur-
ther undertake to strengthen the capabilities of the United Nations system in the area of gender.9” 

And although gender mainstreaming has been introduced as a tool, as an instrument, it has been proven 

insufficient and ineffective without the institutional commitment and strategy developed at all levels and in all 

areas of UNDP organization and programming. Transformation of deeply rooted gender inequalities depends 

on systematic, holistic, comprehensive and long lasting efforts. A clear lesson from the experience over the 

past decade is that gender mainstreaming cannot be achieved without explicit institutional commitment to 

the strategy and systematic efforts to implement it. 

In other words, gender equality is important goal for UNDP, and gender mainstreaming is essential tool 

for achieving it. And although some of the concrete definitions and practices might change over time, which 

will be a normal result of a critical assessment of the practices and overall process, the essence of the logic 

of those concepts and the essence of the moral arguments linked to both gender equality and gender main-

streaming will have long lasting value. 

In the Gender Mainstreaming extract from the Report of the Economic and Social Council for 1997 

(A/5273, 18 September 1997), mainstreaming has been defined as:

“Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for women and men of any 
planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for 
making women’s as well as men’s concerns and experiences an integral dimension of the design, implemen-
tation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal spheres 
so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is too achieve 
gender equality”, (p: 2).10

The essence of gender mainstreaming is in bringing interests and needs of both genders into the develop-

ment process, equally, ensuring that resources between women and men are shared equally, and that benefits 

from the development are not increasing, but in fact decreasing gender based inequalities. Because gender 

mainstreaming is policy oriented it refers to all stages of policy making and policy implementation, including 

decision making.

“Gender mainstreaming entails bringing the perceptions, experience, knowledge and interests of women as 
well as men to bear on policy-making, planning and decision-making. Mainstreaming should situate gen-
der equality issues at the centre of analyses and policy decisions, medium-term plans, programme budgets, 
and institutional structures and processes. This requires explicit, systematic attention to relevant gender 
perspectives in all areas of the work of the United Nations.” (Gender Mainstreaming, an Overview, NY: 
UN, 2002:5)11

9 http://www.un.org/summit2005/Draft_Outcome130905.pdf
10 http://www.un.org/documents/Ga/docs/52/plenary/a52%3.htm
11 http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/GMS%Overview.pdf
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Other important concepts

Gender Analysis is the methodology for collecting and processing information about gender. It provides 

disaggregated data by sex, and an understanding of gender regimes. Gender Analysis in UNDP Programmes 

is the process of analyzing information in order to ensure development benefits and resources are effectively 

and equitably targeted to both women and men, and to avoid any negative impacts development may have on 

women or on gender relations.

Gender and Development (GAD) The GAD approach focuses on intervening to address unequal gender 

relations which often lock women out of full participation. It seeks to have both women and men participate, 

make decisions and share benefits by meeting practical needs and promoting strategic interests. The GAD 

approach is rooted in solid gender analysis. 

Gender Regimes imply relatively structured relations between men and women, manhood and woman-

hood, in institutional and non institutional environment, both on the level of practices as well as on the level 

of discourses in one social, cultural and historical context. 

Sex-Disaggregated Data/gender sensitive statistics Sex-disaggregated data is quantitative statistical 

information on differences and inequalities between women and men. 

Gender blindness is the failure to recognize that gender is an essential determinant of social stratification. 

Concretely, in re UNDP projects, a gender blind approach assumes gender is not an influencing factor in 

UNDP projects, programmes or policy. 

Gender awareness is an understanding that there are socially determined differences between women 

& men based on learned behavior, which affect their ability to access and control resources. This awareness 

needs to be applied through gender analysis into UNDP projects, programmes and policies. 

Gender sensitivity encompasses the ability to acknowledge and highlight existing gender differences, 

issues and inequalities and incorporate these into strategies and actions. 

Gender equality is the result of the absence of discrimination on the basis of a person's sex in opportunities 

and the allocation of resources or benefits or in access to services.

Gender equity entails the provision of fairness and justice in the distribution of benefits and responsibili-

ties between women and men. 

Gender Planning refers to inclusion of gender dimension into the process of planning developmental 

programmes and projects. It involves the selection of appropriate approaches to address not only women and 

men’s practical needs, but which also identifies entry points for challenging unequal relations (i.e. strategic 

needs). 

Gender Neutral Policies are policies which intend to leave the gender division of labor and the gender 

division of resources intact but attempt to target the appropriate actors to achieve certain goals. 

Gender-specific Policies look at the existing distribution of labor and resources but intend to achieve a 

goal which will entail targeting one gender or the other. 

Gender-redistributive Policies are about change and transformation, interventions designed to transform 

existing asymmetries and inequalities. 
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3. Gender in Ukraine 

Ukraine is experiencing fast and profound change in all spheres of political and economic life, and the 

first signs of consolidation, after a decade of decline are already visible. This creates favorable environment 

for positive social changes, including decrease of gender inequalities in the country. Periods of deep restruc-

turing and transformation in general create possibilities for positive developments, and gender issues are 

increasingly been seen both as a developmental issues, and in line with Ukrainian opening towards the global 

and European Integration. 

However, there are still many significant problems, with high poverty rate (20, 5% of Ukrainian families 

live below the level of poverty), important regional and rural-urban differences. Population is decreasing due 

to the increase of mortality rates and sharp decrease of fertility rates. National statistics indicate that in 2005, 

men in Ukraine lived on average 12 years less than women (women – 73.8, men – 61, 8)12. Within the active 

age group of 30-34, the death rate for men is four times higher than that of women. Even 17% of children are 

being born out of wedlock. The erosion of social benefits and services due to cuts in overall public expendi-

tures has aggravated health and general human development situation, and created even heavier burden for 

women, who are primary caregivers in the family. Women are still not equally represented in decision mak-

ing bodies. Media professionals are mostly “gender blind”, while news are targeting male audience and are 

being produced mainly by men. There is professional gender discrimination, and women are “pushed” into 

the areas which are closer to their “traditional roles”, such as education and health, which are also those 

that experienced huge cuts in public spending and wages. The level of employment among women dropped 

even more than among men (officially employed women – 62,4%, men – 66, 7%), and there is wide wage 

gap between women and mean, with women’s salaries in 2001 reaching only 69, 7% of those of men. In the 

farming sector most of the active women are not registered as “farmers”, thus the “gender blindness” for their 

actual work and contribution in the food production is being perpetuated. Because of the economy of survival 

which, as in other transitional countries, puts strong pressure on women’s resources, especially on time as the 

most valuable human resource, women spend even more hours in the unpaid domestic labour than before and 

even 40% more time than men. Women suffer more than men from violence, particularly domestic violence, 

sexual harassment and sexual exploitation, trafficking in women and coercion into prostitution. According 

to the Ministry of Internal Affairs, the number of officially registered rapes has increased from 440 during 6 

months 2005 to 452 during 6 month 2006.

This very brief “gender diagnosis” is showing that there are significant gender issues to be addressed in 

different spheres of social life, and that gender issues are not only cross cutting issues, but that they actually 

connect macro and micro societal level, they connect development with the quality of life. These facts and 

figures also show that men’s issues are equally important to be addressed in relation to health, aggressiveness 

(violence against women), and family life, or education and long-life learning.

While, on one hand, there is evidence of gender inequality and on specific and serious problems that both 

women and men face in the Ukrainian transition, there are many preconditions in favour of gender eqaulity, 

related especially to compliance to international laws and creation of adequate legislative changes. Ukraine 

has ratified the following UN conventions and Programmes:

Universal Declaration of Human Rights (1948)

Convention for Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) (1979)

ILO Convention Number 156 on the Equal Treatment and Equal Opportunities for Working Men and 

Women (1981)

Beijing Platform of Action for the Advancement of Women (1995)

To support the above initiatives, the following state programmes and declarations have been made:

National Action Plan for 1997-2000 on Improving the Status of Women and Increasing their role in 

Society” (September 1997). 

Presidential decree “On Improving Central and Local Governments’ Performance in Promoting Equal 

Rights and Opportunities for Women and Men” (July 2005)

12 Men and women in Ukraine. Statistical collection of the State Committee of Statistics of Ukraine. Kyiv., 2005
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Law of Ukraine «On guaranteeing equal rights and opportunities for women and men» (September 

2005)

Presidential Decree – “Order of Princess Olga” to accentuate the special contribution of women in 

development of the Ukrainian state, the spiritual renaissance of the nation and child up-bringing (August 

1997)

The draft law “On Changes and Amendments to the Criminal and Criminal Procedural Codes of 

Ukraine” (December 1999)

Several decrees of the Cabinet of Ministers relating to improving motherhood and childhood protection

Programme for the prevention of trafficking in women and children (September 1999)

President’s Decree setting “Mothers’ Day” (May 1999)

President’s Decree “About Improving the Social Status of Women in Ukraine” (May 2001) 

Decree of the Cabinet of Ministers “On National Action Plan for Improving the Status of Women and 

Promoting Gender Equality in Society for 2001 – 2005” (May 2001)

Several documents addressing the issue of family planning, the protection of human rights and the sta-

tus of women declared the need to improve relations between men and women, between the individual and 

the family, between the family and the state and between adults and children. As the report (2000) on the 

Implementation of the Beijing Declaration and the Programme of Action Approved by the Fourth World 

Conference on Women stated, many government policies and declarations demonstrate the good will of the 

government. Many have, however, not been implemented due to the lack of appropriate institutional mecha-

nisms and funding.

The major challenges now lie beyond legislation and declarations. Development of gender mechanisms 

is the next important precondition for achieving good results in gender equality. During the second half of 

the 90s, the Government of Ukraine made some efforts to establish institutional mechanisms that would 

address gender inequalities and help improve the status of women in the country, which, however, declined 

with time. 

4. Equal Opportunity Programme in UNDP Ukraine

Equal Opportunities Programme, as a special gender programme, exists within the framework of UNDP 

since 1997. Mission of the program is to support equality between men and women in all spheres of life and 

to improve the status of women in Ukraine as the means towards achieving sustainable human development 

and building a democratic state. The Main Directions of the Programmes Activity:

Support of development of the National Concept of Gender Equality and National Plan of Actions on 

Achieving gender equality;

Lobbing the improving of the Law of Ukraine on Equality;

Strengthening the capacity of Gender Focal Points;

Consultations of the Advisors on gender issues;

Working out of the strategies of gender development for each Ministry; 

Conducting gender expertise of local budgets;

Organizing public hearings on gender issues in Verkhovna Rada;

Support of preparation of the governmental reports on CEDAW;

Capacity building of the newly appointed state official in the regions of Ukraine;

Support of the local gender initiatives;

Maintenance of the gender centers network;

Support of the women leadership programs in the regions;

Participation in improving of the law “On Prevention of Domestic Violence”;

Capacity building in the sphere of prevention of gender discrimination for representatives of the laws 

enforcement agencies;
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Impact on overcoming of gender stereotypes in the media;

Disseminations of informational materials and conducting informational campaigns.

The major concrete results of UNDP Equal Opportunities Programme in different sectors so far are the 

following: 

Support to defining state gender-sensitive policy (including, gender expertise on the legislation, organi-

sation of international conferences, as well as law “On state guarantees of equality between women and 

men”) and involving international expertise to ensure that gender issues are taken into account in the 

process of European integration has been outlined ,

Organisation of Parliamentary hearings on Status of Women in Ukraine, organisation of trainings for the 

members of VR, gender analysis of budget 2006

Work with Government. Ministry for family, youth and sport is the state structure responsible for gender 

mainstreaming in Ukraine. Equal Opportunities Programme closely cooperates with this Ministry along 

with Minister on equality in Crimea, advisors on gender issues in Ministry for family, youth and sport, 

Ministry of Interior, Ministry of Justice, Zhytomyr, Dniepropetrovsk, Zakarpattya, Crimea, Kherson 

state oblast administrations and others. The Government of Ukraine took into account the results of 2 

cross-sectoral researches on gender situation in Ukrainian society; the system of gender statistics has 

been launched and is actively implemented; support to the governmental reporting on CEDAW and 

Beijing has been provided. The institute of Gender Focal Points on level Ministries, Committees and 

Oblast administrations has been introduced. Regular capacity building programs have been provided and 

the participants have been equipped with materials and methodologies on gender mainstreaming.

Systematic conducting of gender expertise of normative acts is supported in the Ministry of Justice, 

Ministry for family, youth and sport, Ministry of Labor and Social Policy, Ministry of Interior; systematic 

implementation of gender approaches into the activity of all bodies of executive power; building capaci-

ties for more than 10 000 state officials. 

Building strong cooperation with civil society in the sphere of gender sensitive regional policy, that 

include special project, directed towards strengthening women’s abilities to actively take part in political 

processes, organization of own business, special project, targeting women farmers, women entrepreneurs 

and women leaders.

Engagement in the prevention of violence, by organizing awareness and information campaigns. 

Conducting monitoring analysis on media and developed gender awareness campaigns in re overcoming 

gender stereotypes in media, produced manuals on gender issues for journalists and organized training 

seminars and round tables to discuss the issues of gender asymmetry in Ukrainian media space, search for 

new resources for achieving democratic changes in mass media conducted for journalists, media workers 

and top managers of mass media. 

Support of the Gender Education Centers (GEC) which worked with students and teachers on gen-

der education and awareness at educational institutions. Elaboration of the educational program of 

the “Gender Basic Course”, and creation of the relevant manual, which was approved by Ministry of 

Education and Science of Ukraine. This course is included into the educational curriculum of higher 

educational institutions of Ukraine. Educators have built their capacity on teaching gender courses 

through 20 trainings in 12 higher education institutions with participation of more than 500 participants. 

High school students and pre-school children are engaged into gender education programs and special 

psychological programs under the School of Equal Opportunities.

The most important quality of EOP activity is systematic, comprehensive and integrative approach to 

gender equality in Ukraine which relates to all aspects of social life and which step by step creates precondi-

tions for durable and far-reaching change. Concrete results and high level achievement of EOP created both 

the strong center for support to gender mainstreaming in Ukrainian society in general, as well as in UNDP, 

specifically. 
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5. Opportunities and Challenges for Gender Mainstreaming in UNDP 

Challenges 

Although UNDP has clearly set up the goals related to gender mainstreaming the factual truth is that the 

implementation of gender mainstreaming in most of the UNDP county offices, as well as in Ukraine, is bel-

low the level of needs and expectations. Obstacles need to be addressed openly and confronted with adequate 

measures and policies. 

One of the major obstacles is “gender blindness” which is a failure to recognize that gender is an essential 

determinant of social stratification and generator of many inequalities. Concretely, “gender blind” approach 

assumes that gender is not an influencing factor in UNDP programmes/projects that it is irrelevant, and 

therefore it should not be taken into account. “Gender blindness” is a result of several factors, most important 

being the lack of knowledge about the gender issues. Many among UNDP staff have not been exposed to the 

education process which included women’s or gender studies. In different contexts this problem of “gender 

blindness” can take very different shapes. So, in Western countries, where women and gender studies are 

present for over three decades, to declare that gender is not an important factor for policy making would be 

very difficult if not impossible. Gender is in the European context also seen and perceived as an important 

issue. However, in post-communist countries, such as Ukraine, gender issues are still marginalized. There is 

a specific argumentation against gender and against gender studies in those countries. Previous regime has 

insisted on official ideology of equality, which in reality turned into positive (education, employment) and 

negative effects (double burden). In post-communist era gender blindness, is often a resistance to previous 

ideology of equality, but also a kind of specific new “ideological blindness” which develops from non recogni-

tion of the real life inequalities between men and women? Another important source of resistance to gender 

mainstreaming is related to the widely shared feeling that gender issues are “imported from the West” and 

that they do not “reflect our needs”. This, feeling, unfortunately, has been often encouraged by international 

gender experts who did not understand adequately the contextual framework of gender inequality. This was 

especially the case for postcommunist countries where in many domains gender inequality is almost absent 

(education, for example), and where other inequalities, such at ethnic, regional or rural-urban might be 

perceived in public as much more relevant. Gender blindness is often in postcommunist contexts expressed 

as a simple refusal to deal with gender issues, or gender dimension of policy making, because it is “just loss 

of time”, or because there is “no evidence”. The argument could be expressed also in a manner of advocacy 

for individual human rights and freedom, regardless of gender. This is a kind of closed circle. To be able to 

perceive gender inequalities, and eventually to make policies leading to more gender equality, one has to have 

data, facts, research, statistical evidence, but at the same time, to obtain gender sensitive statistics, data and 

research to “prove” the inequalities, one has to be gender sensitive at the first place. 

Sometimes even when the real problems are addressed not adequate solutions are advocated. Such is 

the situation with the National Plan of Action for Advancement of Women and Promoting Gender Equality 

which actually approaches women’s issues from the perspective of traditional value system and aspire to “pro-

tect” women against exploitation by promoting family values.

These and other arguments and problems should be discussed openly and in extenso within UNDP 

country office, because if not discussed and challenged they can block the process of gender mainstreaming 

in UNDP. Gender mainstreaming implies societal change on different levels, individual, group, institution-

al/organizational, macro level. As any other policy leading to social change, it is confronted with obstacles 

which can be dealt with only if recognized and understood properly.

Besides “gender blindness” which could be explained as largely group pattern of behavior, resistance 

to mainstreaming could be related to the individual level. Gender issues mostly relate to individual gender 

identity of each person involved into the process. Because gender identity is most often so basic for our overall 

identity, and because we internalize gender identity and all different roles and expectations connected to it, 

at very early stages of our personal development, most often we all face problems when our deeply embedded 

beliefs are challenged. The very idea that gender is social and cultural construct and not fixed biological fact 

could be frightening and destabilizing for many people. Different cultures shape gender stereotypes slightly 

differently, but what is known so far from comparative anthropological and cultural research is, that all cul-
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tures and societies have structured gender inequalities. This fact, when faced, could be received with non 

acceptance, denial and extremely negative attitudes. 

Another important obstacle simply comes from the fear that gender mainstreaming in the organization 

could benefit women more then men, which would be unfair. In postcommunist contexts the very idea of 

“positive action” such as “encouragement to women to apply” could be seen as discrimination against men. 

Again, postcommunist context is not really sensitive to the notions of discrimination, human rights or gender 

eqaulity, because they are relatively new to that context. On the individual level, resistance could generate 

from the fear of competition or loss of privileges. Again, open discussion, in a context of “safe space” and 

small workshops with adequate facilitators, could open these issues properly and lead to an overall agreement 

on what should be considered fair and right under the present conditions and taking into account overall goals 

of UNDP and reacted obligations of UNDP staff. 

Finally, very important obstacle for accepting gender mainstreaming might come, and often does, from 

the lack of knowledge. In that sense, postcommunist societies are confronted with specific challenges: they 

do have highly educated women on high positions who often refuse to recognize the relevance of gender 

issues. In postcommunist societies these issue are very new, and not yet adequately positioned in academia or 

research institutions and lacking adequate academic recognition. Gender studies are in the process of estab-

lishing, which is very different situation from the situation in developed countries. At the same time, these 

countries are under a strong pressure to define and implement gender policies and gender sensitive policies. 

Largely these phenomena could be described as “policy making is faster then knowledge making”, which is 

in many ways very different situation from the experience of developed countries. Post-communist countries 

did not have the time and resources to develop the kind of knowledge which would fit their policy needs. At 

the same time, the knowledge which is often being “imported” has limited value for designing the policies 

for the women and men who live in “transition” and who experience an extraordinary change, collapse and 

reconstruction of the institutions, in unprecedented way. The lack of specific context sensitive knowledge is 

already putting a lot of pressure on policy makers and developmental agencies, and “adding” gender could 

be seen as just another “trouble”. 

These challenges, some of which are of general nature, and some of which are related only to the coun-

tries in transition, need to be addressed and analyzed. Organization needs to develop strategies which will 

help coping with these multilayered obstacles. All these obstacles, visible and invisible, are hindering commit-

ment to gender mainstreaming both on the individual and organizational level. Gender mainstreaming can 

not be successfully applied without the explicit commitment of the organization and of the employees them-

selves. This is why it is important to build consensus over major goal and purposes of gender mainstreaming 

through systematic training, sharing of experiences and, above all, learning. It is important to build alliances 

and functional networks within the organization and with external partners, to increase the acceptance of 

gender mainstreaming on different levels, so that gender mainstreaming becomes: regular organizational 

practice, professional obligation connected to the overall mission and mandate of UNDP, reflected in every 

stage of programming, and, finally, an opportunity for learning, personal development and career mobility 

for the staff. 

Opportunities

The most important opportunity for development of gender mainstreaming in Ukraine is related to the 

fact that UNDP is supporting the implementation of the Gender in Development Programme (GIDP) since 

1997 (meanwhile the Programme has changed the name). The results and successes of the programme have 

placed the Equal Opportunities Programme at the centre within the organizations, who specialize in support-

ing gender transformations in Ukraine.. The programme is well respected by governmental partners, NGOs, 

Academic Institutions and the international partners including SIDA, International Renaissance Foundation, 

Agricultural Cooperative Development International and Volunteers in Overseas Cooperative Assistance 

(ACDI/VOCA), TACIS, and others, with whom the Equal Opportunities Programme has been working.

Further work needs to be done to enhance partnership with the government and gain its full co-opera-

tion in creating awareness and understanding of gender issues and promoting integration of gender into 

national policies and programmes. Such interventions would significantly raise the impact of the programme 
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nation-wide. The future programme should, therefore, build upon the successes achieved in working with the 

Government and Civil Society but also emphasize a systemic way of building capacity and effective partner-

ships within the government for gender mainstreaming.

Other International Organizations also supported gender mainstreaming in Ukraine:

In March 1999, Winrock International was awarded a 3-year USAID grant of $2.1million for the Women’s 

Economic Empowerment Project (WEE). ACDI/VOCA, the US Peace Corps and the International 

Renaissance Foundation (IRF) are key partners in the WEE programme. In 1999 WEE project activi-

ties focused on Women’s Business Support Centres and Credit Unions in six oblasts: Donetsk, Kharkiv 

and Invano-Frankivsk, Chernihiv, Mykolayiv and Crimea. Winrock International is also working with 

national organizations in prevention of trafficking women and children.

Through the “Woman in Society” Programme, the IRF is working on supporting women’s entrepre-

neurship and prevention of violence against women and trafficking in human beings; and protection of 

women’s rights.

TACIS has supported two projects since 1997 – “Highly Qualified Unemployed Women” which involved 

training women in line with current labour market demands and “Support of the Active Policy of 

Employment, implemented by the NGO “Union of Ukrainian Women”.

The World Bank was recently requested by the Ministry of Economy to undertake a gender analysis 

exercise in some regions.

The Ukrainian-Canada Gender Fund has established a grant facility for civil society organizations 

and state agencies that promote gender equality and address gender-specific issues (for both men and 

women).

Finally, the Women’s Movement played an important role in placing gender issues on the state agenda as 

acute problems of internal policy. Civil Society Organizations promoting gender equality therefore need to be 

supported further, both as advocates and partners in policy and implementation.

Conclusions

This Report is step by step defining the background for UNDP gender mainstreaming, as well as major 

challenges and opportunities, which can be translated into the recommendations. It is disclosing steady effort 

of UNDP, especially EOP, together with Ukraine Government and other important stakeholders of Ukrainian 

society, to create favorable environment for gender equality, as well as legal and institutional framework for 

converting “good wishes” into the realities. Report is showing that there is logic, consistency and continuity 

in much of the efforts already made, and that it is necessary to build on them for further steps. The present 

political momentum is the key for favorable, progressive and, above all, successful policies, aiming at gender 

equality. The infrastructure created for those policy needs to be further developed, gender mechanisms need 

to be disseminated, but many of the preconditions are already there in terms of legal provisions, knowledge 

and expertise of Ukrainian gender experts and scope of activity of UNDP EOP itself. It is one reason more, 

why UNDP should be the promoter of social change in favor of gender eqaulity in Ukraine. 
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II. RECOMMENDATIONS FOR GENDER MAINSTREAMING FOR UNDP 

1. Gender Analysis of Programmes 

Belarus, Ukraine, Moldova action against drugs (BUMAD) 

Comments: 

Programme does not address gender issues at all. It does not take into account that drug trafficking and 

crime in general are very gendered activities, and that drug trafficking is also closely connected to trafficking 

in human beings. 

Recommendations: 

Organize a workshop with gender experts who deal with prevention of crime, drug abuse and trafficking in 

human beings; social advertising, and male studies, to review planned activities from gender perspective.

Include at least one gender expert as a permanent team member (possibly someone from male studies).

Define a work plan for continual cooperation with gender experts.

Redefine the project to introduce gender dimension and gender sensitive indicators (all statistics should 

be sex-disaggregated). 

Organize mixed teams of experts, that would include gender specialists.

Ensure that all the procedures (border control, for example) planned by the project include protocols 

which are gender sensitive.

Contact EOP UNDP for contacts with experts. 

Include gender perspective explicitly into the preventive strategies. 

Ensure that gender dimension is included into trainings.

Municipal Governance and Sustainable Development Programme 

Comments: 

National and 3 municipal teams of the project implementation are all balanced in terms of gender. 

For example, the Project Management Unit (PMU) of MGSDP in Kyiv has 3 males and 4 females in the team. 
In 3 field offices of the municipalities community mobilisers are gender-balanced in number.

The gender-sensitive language is being used in public reporting system.

The Management Information System of the Project includes gender-sensitive indicators, like members 

of the created institutional support organizations (female, male), beneficiaries of the local sustainable devel-

opment projects (female, male), participants of the capacity building activities (female, male). For example, 
out of all participants of the human resource development activities during the 3rd quarter 2005, 69,5% were 
female, and 30,5% were male.

Within the framework of the project, there is a Gender Focal Point, who briefs the staff about all gender-

related activities and events during the regular staff meetings. 

Gender component is being introduced to most of the human resource development activities of the 

Programme, including the conferences for Municipal Support Units, trainings for other local stakeholders of 

the Programme, as well as for the PMU of MGSDP

Gender component was introduced to the awareness campaigns on sustainable development launched 

in the partner municipalities of MGSDP. Gender issues were included into the trainings for trainers of the 

school networks with regard to MDGs in Ukraine and their implementation, as well as the separate items on 

the agenda in case of Rivne. 

For the time being new gender-sensitive indicators are being developed to be introduced to MIS in the 

course of the Programme’s development, in particular the indicator “children-beneficiaries” is planned to be 

classified into two indicators “boys/girls”. 
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Recommendations: 

EOP with other gender experts should provide the programme team with “facts and figures” related to 

the focus of the programmes

Engage one or few gender experts as regular team members.

Build a network of gender experts for the relevant issues, to be able to involve them at different stages of 

the programme.

Ensure that gender sensitive statistics (sex-disaggregated data) is provided at each step of the programme 

( for every activity)

Ensure gender mixed teams at all levels.

Define gender sensitive indicators for monitoring and evaluation of the programme.

Define clear strategy how to enable the activities “on the ground” by taking into account different needs 

and possibilities of women and men.

Define clear strategy how to deal with the issue of “time-poverty” of women which influences negatively 

their participation in the programme’s activities. Propose practical activities that would help women with 

this problem (for example, providing baby-sitting services during programme events).

Provide gendered “situation analysis”, with the help of experts, using relevant data and research.

Clarify 30% target for one of the sexes and minorities for participation goals at all levels. 

Create a check list for gender mainstreaming for the Programme.

Apply other general recommendations for UNDP programmes. 

Blue Ribbon Commission Analytical and Advisory Centre 

Comments

Gender equality and women are only mentioned once in the Programme, in regard to the Millennium 

Goals. What is not visible from the Programme is that Millennium Goals are themselves all supposed to be 

gendered with gender issue as cross sectoral issue. As project is aiming to support next generation of eco-

nomic, governance and social reforms, it can have actual high impact on gender equality, either in a direction 

of increasing it or in decreasing it. If gender considerations are not taken into account adequately and from 

the beginning, if objectives are not gendered and consequently translated into the set of gender sensitive indi-

cators, backed up with sex-disaggregated statistics and allocation of budget and human resources into this 

direction, it is quite probable that “gender blindness” will lead to unfavorable trends related to the gender 

equality, and even more, that the scope of reforms will be seriously limited by one-sided approach. What was 

heard on the Seminar, that “both women and men are individuals” and that “they should be pushed into the 

collectives”, because they are “individuals on the market”, is simply ignoring the basic evidence of gender 

based discrimination and unequal opportunities of men and women “on the market”. As Ukraine has already 

accumulated a lot of knowledge from the domain of gender studies, and as other countries in transition have 

done the same, it is possible, at this stage, when Ukraine is strengthening its reform orientation, to build on 

this knowledge and mainstream it through the project, by using local and international gender expertise.

Recommendations

Supply partners with relevant data, literature, and statistics, related to gender inequalities and with offi-

cial governmental documents and reports related to the issue.

Organize one day seminar with local gender experts on the issues relevant for the project, to break 

through the “gender blindness”. 

Team should include gender experts and have a pool of gender experts for regular consultations. 

Create work plan for monitoring gender mainstreaming of the programme. 

All analyses of reforms should include aggregate and disaggregated analysis, and specific focus on gender 

issues relevant to that reform (e.g., the effect of abandonment, single parenthood, divorce or death of a 

spouse on benefits or land ownership/transfer, work in family firms or on farms). 
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Social impact analysis and monitoring of the impacts of all economic restructuring activities (e.g., pen-

sion, banking, tax, budgeting, and land reforms) in connection to gender should be explicitly and in 

details integrated into the programme, including allocation of resources for 

implementation. 

Apply consistently general recommendations for UNDP programmes.

Strengthening Educational Capacity of Kyiv National Taras Shevchenko University 

Comments

The programme is related to technological development of University. Although it has very 

concrete objectives in relation to hardware and software, it also could be gender mainstreamed 

in relation to the gender balance of staff (it could be that women might be overrepresented in 

professions, so that men would need encouragement to apply, for example) and integration of 

gender perspective on some specific issues, such as representation of Ukrainian culture world wide. 

Recommendations

Organize a workshop with UNDP staff, partners and gender experts to gender mainstream the pro-

gramme, in all its phases.

Collect sex-segregated data, and integrate special measures to promote lesser represented sex, at each 

stage of the programme development.

Engage gender experts for consultation in every phase, from the pool of experts EOP UNDP.

Ensure that design and practical solutions, such as working hours and child care facilities, for example, 

are taking into account gender perspective.

Ensure that all trainings take gender component in account, in content, methods, participation.

Review the programme using general recommendations for UNDP programmes. 

UNDP Crimea Integration and Development Programme 

Comments

The overall development objective of CIDP is to foster sustainable human development in a manner 

that contributes to the maintenance of peace and stability in Crimea through initiatives aimed at preventing 

interethnic conflicts and enhancing integration among different ethnic groups. This programme is focused on 

community participation and building cooperative partnerships between local communities and government 

authorities at village and regional levels. It also aims to build partnerships between the business structures, 

community and local authorities. All those objectives, including alleviation of poverty, are deeply related 

to the gender issues. Above that, UN is officially recognizing high importance of women’s engagement in 

peace building processes all over the world. However, this programme is not mentioning gender or women’s 

issues at all.

Recommendations: 

EOP UNDP in cooperation with project team should organize workshop on gender mainstreaming for 

this concrete programme. 

Improve the programme document with gender dimension.

Engage one or few gender experts as regular team members.

Build a network of gender experts for the relevant issues, to be able to involve them at different stages of 

the programme.

Ensure that gender sensitive statistics (sex-disaggregated data) is provided at each step of the programme 

(for every activity)

Ensure gender mixed teams at all levels of programme realization.
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Ensure participation of women’s and other gender oriented NGOs in the programme.

Define gender sensitive indicators for monitoring and evaluation of the programme.

Define clear strategy how to enable the activities “on the ground” by taking into account different needs 

and possibilities of women and men (parents, for example).

Define clear strategy how to deal with the issue of “time-poverty” of women which influences negatively 

their participation.

Provide gendered “situation analysis”, with the help of experts, using relevant data and research.

Clarify 30% target for one of the sexes and minorities for participation goals at all levels. 

Create a check list for gender mainstreaming for the programme.

Apply other general recommendations for UNDP programmes

AGRICULTURAL POLICY FOR HUMAN DEVELOPMENT (APHD)

Comment

The overall objective of the project is to improve Ukraine’s agri-food and rural development policy in 

order to systematically and consistently develop the contribution that agriculture and food processing can 

play, thereby alleviating poverty in rural areas, and more generally, stimulating growth in the Ukrainian 

economy for the benefit of all.

As rural areas of Ukraine are poorer, older, and more female than urban regions, there is one statement in 

the project that “agricultural policy efforts address in part the poverty-reduction and gender concerns that are 

at the heart of UNDP’s mandate”. However, those concerns were not visibly and explicitly being approached 

in the programme.

Recommendations 

EOP UNDP in cooperation with project team should organize workshop on gender mainstreaming for 

this concrete programme. 

EOP should provide project team with relevant data, literature and documents, help the staff of the team 

to create physical and virtual library.

Create an improved version of the programme with gender dimension included.

Engage one or few gender experts as regular team members.

Build a network of gender experts for the relevant issues, to be able to involve them at different stages of 

the programme.

Ensure that gender sensitive statistics (sex-disaggregated data) is provided at each step of the programme 

( for every activity)

Ensure gender mixed teams at all levels of programme realization 

Ensure participation of women’s and other gender oriented NGOs in the programme.

Define gender sensitive indicators for monitoring and evaluation of the programme.

Define clear strategy how to enable the activities “on the ground” by taking into account different needs 

and possibilities of women and men.

Define clear strategy how to deal with the issue of “time-poverty” of women which influences negatively 

their participation.

Analyze how to work on women’s empowerment which is essential for women’s participation in rural 

areas.

Clarify 30% target for one of the sexes and minorities for participation goals at all levels. 

Create a check list for gender mainstreaming for the programme.

Apply other general recommendations for UNDP programmes
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2. General recommendations

Successful gender mainstreaming of UNDP organisation and its programs/projects largely depends on 

the following: 

Achievement of an overall consensus within the organization on the importance and meaning of gender 

mainstreaming together with increased gender sensitivity, 

Capacity building of the organization and the staff to apply gender mainstreaming in everyday life practice 

and programme activities, 

Strategy of Gender Mainstreaming and Plan of Action, 

Supportive environment and networks which will be partners in the developmental work related to gen-

der.

To be successful in the mainstreaming organisation needs to achieve an overall consensus, through the 

process, workshop, which should be facilitated. The consensus should lead to: 

Integration of gender analysis into new strategy/vision statement.

Establishment of some mechanisms within the organisation which will responsible for the gender main-

streaming (i.e. Gender Working Group).

Defining the Strategy for Gender Mainstreaming

Design of the Plan of Action for Gender Mainstreaming ( for the organization and for the program-

ming)

Guiding principles for defining gender mainstreaming strategy in UNDP office should be the following:

Employing gender and development approach- because men and women are connected through gender 

regimes, and in countries in transition, such as Ukraine, both women and men are affected, but often in 

different ways.

accumulation – defining the present strategies building on what has already been done in the country and 

within UNDP (EOP, most specifically) in the area of gender equality ( not starting from the beginning, 

over and over again) 

continuity – identifying and continuing trends of developments which are favoring gender equality and 

gender mainstreaming

accessibility – ensuring easy access to the existing human and knowledge resources which can enhance 

the process of gender mainstreaming 

knowledge based policies – encouragement to the creation of strong knowledge base, including gender 

research and gender sensitive statistics, and enabling the strong links between the local gender knowledge 

and programmes/projects of UNDP

continuous process of learning, capacity building and gender sensitization for staff and implementing 

partners 

close cooperation with “gender stakeholders”: gender experts, gender scholars and NGOs

empowerment of women through special workshops for conscious raising and trainings on leadership

coordination with partner organisations to increase donor coordination on gender issues and to accumu-

late and exchange experience on gender analysis

effective use of internal resources – build on EOP’s resources to increase the capacity for gender main-

streaming
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3. Recommendations for Capacity Building

General

organize a workshop for UNDP staff to identify capacity building needs, on annual basis

allocate budget resources for capacity building for effective gender mainstreaming

define a work plan and responsibilities for capacity building 

Trainings 

organize workshops to discuss the strategy of gender mainstreaming, to achieve consensus, to define the 

strategy and adopt a mission statements which will include gender equality 

Organize annual trainings on gender mainstreaming for staff and implementing partners. 

Organize programme-specific training and individual consultations for staff and implementing part-

ners. 

Integrate gender issues as part of the curriculum in all training courses. 

Organize one day seminar for UNDP staff and governmental partners on Gender issues in Ukraine. 

Organize conscious raising workshops and trainings for leadership for female UNDP staff. 

organize sector specific trainings, including gender auditing and gender sensitive budgeting for staff and 

partners

Access to Resources

Create website for UNDP staff and partners (virtual library relevant for Ukraine, including : laws, docu-

ments, signed agreements, National Action Plans, manuals, gender sensitive statistics, gender research 

and publications, also links to UNDP documents, database on gender experts and consultants, gender 

research in Ukraine, women’s and other NGOs, that work in the sphere of gender issues, and useful 

links). 

Provide a link to Gender Resource and Education Centers in Ukraine.

Networking 

Publish Newsletter on gender issues in Ukraine or subscribe staff to one if it already exists.

Create discussion groups on Intranet related to gender issues in organisation and in Ukraine in gen-

eral...

Consultancy

Create teams of local and international gender experts and consultants which would be invited 

Use Internet communication, when necessary, for external consultancy and reviewing of documents and 

programmes

Provide consultancy for staff on their request

•
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4. Recommendations for the Organization

Support UNDP staff for gender mainstreaming by organizing a seminar on gender in organization, 

including the topics of gender based discrimination and sexual harassment, annually

Create office library related to gender in the organisation

Organize trainings and workshops on sexual harassment and discuss cultural norms related to the issue.

Empower women from the organisation by organizing workshops and leadership trainings.

Consequently and thoroughly collect sex-disaggregated data related to each UNDPs activity and make 

data transparent.

Take account on gender representation at the meetings and gender hierarchy in the organisation.

Engage independent expert, once a year, to evaluate the level of achieved gender equality in the country 

office and to give recommendations.

Ensure gender representations in project management (meeting the 30% UN target set in the Beijing 

Platform for Action as a minimum). 

Include gender issues on the agenda for meetings and reviews, regularly.

Make progress reports based on sex-disaggregated data (on recruitment, promotion and decision-mak-

ing, participation of male and female staff members in training, programming and administration) to 

keep the track on change. Analyze the reports, annually. 

Ensure equal representation of men and women in all training activities in-country and abroad (meeting 

the 30% UN target set in the Beijing Platform for Action as a minimum). 

Encourage women and men to apply for non-traditional jobs. 

Ensure gender balance on interview panels to ensure equal treatment.

Implement family friendly work practices, for example flexible work hours, for young parents. 

Define explicit organizational policies in regard to sexual harassment and discrimination based on sex. 

Define clear procedures in a case of sexual harassment.

Review of personnel policies to ensure parity principal. 

Ensure representation of men and women on all committees and task forces.

Integrate gender issues into office management plans.

Plans should be modified to include monitoring mechanisms for mainstreaming gender and capacity 

building to ensure accountability.

Staff should specify goals for mainstreaming gender in individual performance plans. 

There should be generic ToRs for the following positions: gender consultants; policy specialists, gender 

advisors.

Create library department for gender issues. 

Example:

Sexual Harassment Checklist

Was the behavior sexual in nature?

Was the behavior unwelcome?

Does the behavior create a hostile or offensive environment?

Have sexual favors been demanded, requested or suggested especially as a condition of employment 

or career and job success?
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5. Recommendations for Public Information and External Relations

Public Information

Include gender dimensions in marketing and public relations. Promote positive gender imagery and avoid 

negative and gender stereotyping. 

Use gender sensitive approach in all campaigns connected to UNDP programmes and projects (includ-

ing gender balance in visual representation and gender sensitive language).

Use gender sensitive language in all documents and publications, in public presentations and in internal 

communication with the staff.

Advocate publicly gendered approach to public policy and planning.

Coordination with other stakeholders 

Participate in donor coordination on gender mainstreaming in Ukraine to follow the trends and set up 

the standards.

Be regularly informed on the activities of Equal Opportunities Supervisory Board consisting of the repre-

sentatives of donor organizations, key ministries or other state institutions as well as NGOs and indepen-

dent experts who are formed in order to provide consultations with respect to effective implementation 

of all the components of the programme and ensuring the programmer’s full transparency for Ukrainian 

society.

Use local mailing lists to get informed about gender-related activities in NGO sector.

Recommendations for the UNDP Programmes

General recommendations 

Establish a Gender Theme Working Group as a coordinating body for programmes and to make connec-

tion with EOP. Delegate one member from each Programme.

Assess in-house gender expertise of programmes and projects to assist in preparation of documents. 

Regular gender review of all documents should be mandatory.

Gender assessment of programme/projects results should be mandatory. 

Organize workshops for the UNDP staff and their partners, according to their sector of activity, with the 

goal of gender mainstreaming. Workshops should be facilitated by local experts for the issues and they 

should result in concrete gender action plans. 

Work plans of each Programme/Projects should consistently and explicitly include gender consider-

ations. Commitments for gender-specific and/or gender-sensitive staffing should also be confirmed. 

Equal opportunity commitment should be reflected into gender balance at all phases of programme/proj-

ect development

Ensure that potential gender related aspects are sufficiently taken into consideration, by ensuring that 

both gender will contribute and benefit from direct inputs of UNDP projects and that the overall project 

will not perpetuate inequalities, but decrease them. Explicit statements on how the programme/project 

relates to gender inequalities should become the standard requirement for the proposals. 

Ensure that women are included into management of the programmes and projects and its implementa-

tion and that staffing is also gender balanced. Explicit statements on this issue should become standard 

requirement for the proposals.

Toolkits and checklists for gender sensitive monitoring and evaluation need to be developed by pro-

gramme sections and projects teams with the help of gender experts. 

Ensure that project/programme design will reflect, in terms of budget allocation and human resources, 

that they are gender sensitive.

Integrate concepts of violence (physical and psychological) into human security issues. 
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Ensure that all partners report sex disaggregated data at all stages of the programme/project.

Help partners to link with gender experts.

Ensure gender sensitive monitoring over the projects and develop gender sensitive indicators for monitor-

ing and evaluation.

Ensure that all contracts and cooperative agreements include a requirement that contractors/implement-

ing partners collect and analyze sex-disaggregated data, and make recommendations on how to decrease 

gender inequalities in the scope of their programme/project.

Ensure the inclusion of “gender stakeholders” (experts, NGOs, UNDP) in designing the project/pro-

gramme proposal.

Ensure wide participatory process so that knowledge, experience and expertise of women’s movement 

could be utilized for effective policies.

Ensure transparency of all sex-disaggregated data related to the programmes/projects.

For each programme/project enable accessible gender relevant sources (virtual libraries, networks, gen-

der resource centers) and adequate statistical background.

Create checklists for each phase of the project related to gender mainstreaming. 

In planning practical activities within the programmes provide family-friendly provisions and facilities 

which will enable parents, and other “time-poor” vulnerable groups to participate.

•

•

•

•
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Keep in mind 

that gender mainstraming of the programmes is contributing to the quality 
of the programmes and improves their overall impact. 


