
Перелік термінів, що застосовуються у публікаціях та матеріалах 
проєкту “Жіноча правозахисна моніторингова ініціатива” 

“Показник”
“Показник статистичний”
“Ґендерний показник, ґендерно-чутливий показник”
“Індикатор”
“Ґендерний індикатор”
“Галузевий ґендерний показник”
“Роз'єднані за статтю дані”
“Статистика, дезагрегована (роз’єднана) за статтю”
“Ґендерна статистика”
“Індекс (комплексний, зведений, скомібнований, складний показник)”
“База даних”
“Система оцінки прав жінок та ґендерної рівності”

“Показник”, “показники” 
 – критерії вимірювання, за якими зміни можливо виміряти.
Це можуть бути покажчики, факти, цифри, думки або уявлення, використані для позначення 
змін у конкретних умовах або прогресу в досягненні певних визначених цілей.
(Джерело: 
(1) Imp-Act 2005 – Imp-Act (2005) „Choosing and Using Indicators for Effective Social 
Performance Management‟, Imp-Act Practice Notes
No. 5, Brighton: IDS. URL: 
http://www.ids.ac.uk/impact/publications/practice_notes/PN5_Indicators.pdf).
(2) CIDA, 1997 : Canadian International Development Agency (CIDA) (1997) Guide to Gender-
Sensitive Indicators, Canada: CIDA. URL: 
http://www.acdi-cida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/vLUImages/Policy/$file/WID-GUID-E.pdf).

“Показник статистичний” 
 – репрезентація статистичних даних у конкретний час, у конкретному місці, що дозволяє 
проводити порівняння і вимірюється за певною шкалою (кількість, відсоток, частка)
(Джерело: 
Data2x Glossary. URL: https://data2x.org/glossary/).

“Ґендерний показник, ґендерно-чутливий показник” — див. 
“Ґендерний індикатор”

“Індикатор” 
 – кількісний або якісний показник, отриманий на основі низки спостережуваних фактів, які 
можуть виявити відносне становище (наприклад, країни) у певній місцевості. 
При оцінці через регулярні проміжки часу індикатор може вказати напрямок змін у різних 
одиницях і в часі. Індикатори, статистичні – статистичні дані з точкою відліку (норми чи 
початкового показника), на основі яких можна формувати оцінкові судження. Індикатори 
мають нормативний характер, в тому сенсі, що зміна показника відносно початкового відліку 
в певному напрямку може трактуватися як «добре» або «погано».

https://data2x.org/glossary/
http://www.acdi-cida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/vLUImages/Policy/$file/WID-GUID-E.pdf


(Джерело: 
United Nations Statistics Division – UNSD. Global Gender Statistics Programme. URL: 
http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/Glossary.ashx) 

“Ґендерний індикатор (показник)”, gender indicator 
 – інструмент для моніторингу ґендерних відмінностей, змін, що відбуваються протягом 
певного періоду часу, та прогресу в досягненні цілей ґендерної рівності. 
Ґендерно чутливі показники дозволяють виміряти зміни у відносинах між жінками та 
чоловіками у певній сфері, програмі чи діяльності, а також зміни у статусі чи становищі 
жінок та чоловіків.
Крім кількісних показників (на основі дезагрегованої за статтю статистики), можуть бути 
визначені якісні показники (засновані на досвіді, поглядах, думках та почуттях жінок і 
чоловіків).
(Джерело: (1) United Nations Statistics Division – UNSD. Global Gender Statistics Programme. 
URL:  http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/Glossary.ashx; 
(2) ЄІҐР та незалежні експерт(к)и). URL: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/17580-
20210419.pdf 

“Галузевий ґендерний показник”
 – інструмент для моніторингу ґендерних відмінностей у якійсь конкретній сфері 
суспільства,такій як зайнятість, освіта, шлюбні відносини, інших. 
(Джерело: 
визначення запропоноване експертками КІГДу для оглядів проєкту “Жіноча правозахисна 
моніторингова ініціатива)   

“Роз'єднані за статтю дані”, sex-disaggregated data
 – дані, дезагреговані (розділені) за статтю. 
Наявність роз'єднаних за статтю даних не гарантує, що, наприклад,поняття, визначення та 
методи, котрі використовуються при збиранні даних, розраховані на відображення ґендерних 
ролей, відносин та нерівності у суспільстві. Тому збирання даних, дезагрегованих за статтю, 
є лише однією з характеристик ґендерної статистики.
(Джерело: 
Sex-disaggregated statistics / United Nations Statistics Division – UNSD. Glossary on Gender 
Statistics – Global Gender Statistics Programme. URL: 
http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/Glossary.ashx.)

“Статистика, дезагрегована (роз’єднана) за статтю”, sex-disaggregated
statistics 
 – дані, зібрані та подані в таблицях окремо для жінок та чоловіків, що дозволяють виміряти 
розриви у становищі жінок та чоловіків з огляду на різні соціальні та економічні аспекти, що 
є однією з вимог до збирання ґендерної статистики. 
(Джерело: 
Sex-disaggregated statistics / United Nations Statistics Division – UNSD. Glossary on Gender 
Statistics – Global Gender Statistics Programme. URL: 
http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/Glossary.ashx.)

“Ґендерна статистика”, gender statistics 
 – статистика, що адекватно відображає відмінності та нерівності у становищі жінок та 
чоловіків у всіх сферах життя. 
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Сукупність характеристик, що визначають ґендерну статистику: 
(a) дані збираються та подаються з розбивкою за статтю як первинною та наскрізною 
класифікацією; 
(б) дані відображають ґендерні питання, проблеми та інтереси, повʼязані з усіма аспектами 
життя жінок і чоловіків, включно з їхніми конкретними потребами, можливостями чи 
внеском у життя суспільства; 
(в) дані базуються на концептах і визначеннях, котрі відображають реальну різноманітність 
жінок та чоловіків й охоплюють усі аспекти їхнього життя; та (г) методи збирання даних 
враховують наявність стереотипів, а також соціальних і культурних факторів, що можуть 
спричиняти ґендерні упередження.
(Джерело: 
United Nations Statistics Division – UNSD. Global Gender Statistics Programme. URL: 
http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/Glossary.ashx.)

“Індекс (комплексний, зведений, скомібнований, складний 
показник)”, a composite indicator
 – визначений набір окремих індикаторів, призначений для вимірювання складних концепцій 
Складний показник утворюється, коли окремі показники зводяться в єдиний індекс на основі 
єдиної базової моделі. В ідеалі складний показник повинен вимірювати багатовимірні 
поняття, які не можуть бути охоплені одним індикатором, напр. конкурентоспроможність, 
індустріалізація, стійкість, інтеграція єдиного ринку, суспільство, засноване на знаннях тощо.
(Джерела: 
(1) Glossary. Data2X. (n.d.). URL: https://data2x.org/glossary/.
(2) OECD-JRC (2008). Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user 
guide, OECD Statistics working paper JT00188147, STD/DOC(2005). URL: 
https://www.oecd.org/sdd/42495745.pdf) 

“База даних” 
 – організована структура, призначену для зберігання, зміни та обробки взаємозалежної 
інформації, в нашому разі,щодо гендерних відносин, переважно великих обсягів; певний 
набір даних, пов'язаних між собою спільною ознакою або властивістю, та впорядкованих за 
якимось принципом, наприклад,за алфавітом.
(Джерело: визначення надане фахівцями НТУУ “КПІ” ім. І.Сікорського).

“Система оцінки прав жінок та ґендерної рівності”
 – система моніторингових показників, будовані як всеохопний засіб глибокої порівняльної 
оцінки різних країн у їх зусиллях і досягненнях щодо дотримання прав жінок та гендерної 
рівності, що застосовуються час від часу та з умовною регулярністю, на відміну від індексів. 
(Джерело: 
визначення запропоноване експертками КІГДу для оглядів проєкту “Жіноча правозахисна 
моніторингова ініціатива) 
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