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Урахування гендерного

підходу у стратегічному

напрямі «Людський

розвиток»



❑ Врахування гендерної проблематики у стратегіях 
призводить до позитивних змін у владних відносинах між 
жінками та чоловіками, поліпшує якість життя та 
управління.

❑ Застосування гендерного підходу - це врахування інтересів 
і потреб жінок та чоловіків у процесі планування та 
стратегування.

МЕТА МЕТА



МЕТА ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Специфіка гендерних проблем України в загальних рисах 

відображає невідповідності, що спричинені певними 

стереотипами, а також глибокими системними проблемами, до

яких належать відсутність верховенства права, застарілі системи 

соціального захисту, слабкий потенціал національного механізму

щодо поліпшення становища жінок і відсутність політичної волі. 



МЕТАНАСЕЛЕННЯ ЗА ВІКОМ ТА СТАТТЮ



МЕТАОЧІКУВАНА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ 
ЖИТТЯЛЕННЯ ЗА ВІКОМ ТА 
СТАТТЮ



МЕТАНАРОДЖЕННЯ



МЕТАОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

- Збирання даних розподілених за статтю дасть змогу 
оцінити вплив  та планувати ефективні кроки;

-Гендерні індикатори (показники) оцінки 
результативності виконання завдань і заходів та 
досягнення цілей;

-Необхідно аналізувати вплив цілей та завдань на 
чоловіків і жінок, щоб оцінити, чи зменшують вони 
нерівність чи збільшують чи утримують її.



МЕТАРЕЗУЛЬТАТ
И

Гендерна рівність та потреби різних груп населення 
враховані у стратегічних документах.

Жінки та дівчата (у тому числі, жінки з вразливих груп) 
беруть участь у  реалізації стратегії. 

Жінки та дівчата (у тому числі, жінки з вразливих груп) 
мають доступ до прийняття рішень та розробки 
стратегії. 



МЕТА
ОРІЄНТАЦІЯ НА НАЦІОНАЛЬНІ 

ДОКУМЕНТИ

Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

«Жінки, мир, безпека»  на період до 2020 року

Серед заходів передбачено оцінку впливу збройної агресії на 

забезпечення прав людини, зокрема забезпечення допомоги потерпілим 

від конфлікту.

Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків на період до 2021 року.

Програмою визначено основні завдання, спрямовані на 

підвищення рівня дотримання принципу 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх 

сферах життя

Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних 

зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок.

Документом визначено конкретні заходи, спрямовані на 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 

2021 року, у тому числі забезпечення доступу жінок та 

дівчат до правосуддя.



МЕТА
ОРІЄНТАЦІЯ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ 

КОНТЕКСТ

У структурі Донецької ОДА відповідальним за реалізацію

гендерної політики є відділ у справах сім’ї, молоді та гендерної рівності 

управління у

справах сім’ї та молоді департаменту сім’ї, молоді та спорту.

Діє регіональна рада з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми.

Обласна комплексна програма «Молодь і сім’я Донеччини» містить окремі

розділи щодо гендерної політики.



МЕТАОБГОВОРЕННЯ

Юлія ГОНЧАР,

національна консультантка ООН Жінки з ґендерного 
мейнстрімингу в регіональні та місцеві стратегії 

розвитку

093 8019827, 050 605 2805

yuliachar@gmail.com


