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ВИКОНУВАВСЯ КИЇВСЬКИМ ІНСТИТУТОМ 

ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З 2019 ПО 2020 РОКИ



Проект «Жіноча правозахисна 
моніторингова ініціатива» стартував у 
червні 2019 року, із проведення 
Координаційної наради майбутніх 
монітористок



Під час наради було досягнуто 
домовленостей про співпрацю між 
ключовими жіночими НУО

http://eap-csf.org.ua/nuo-pidgotuyut-spilniy-zvit-do-pekinskoyi-platformi-diy-pidsumok-naradi-v-ramkah-proektu-zhinocha-pravozahisna-monitoringova-initsiativa/


Монітористки стартували, домовившись 
працювати над (1) моніторинговими 
показниками та (2) їх апробацією через 
підготовку незалежних моніторингових 
звітів 



Перші аналітичні результати проекту 
«Жіноча правозахисна моніторингова 
ініціатива»: 2019 рік

Було:  

 Проаналізовано понад 400 глобальних, 
регіональних та секторальних показників та (або) 
комплексних індексів з гендерної рівності та прав 
людини-жінок (2019)

 Виконано Огляд кращих світових практик та 
Огляд місцевих практик моніторингу прав жінок 
(2019)

 Запропонована та обґрунтована рамкова 
структура незалежного моніторингу прав жінок, 
застосовна та доцільна в умовах України (2019)

 Розроблена  система (120-ти)показників 
незалежного громадського гендерного 
моніторингу прав жінок, відповідна умовам 
України та застосовна на національному, 
регіональному та місцевому рівнях 



Ілюстрація: робота з аналізу та відбору 
необхідних галузевих показників 
Робота з галузевими гендерними показниками теми 6. протидія гендерно-

зумовленому насильству



Перша апробація та адвокаційні
результати: монітористки готують 
незалежний Паралельний звіт «Пекін 
+25: Україна», 2019
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Фото: Обговорення теми 
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Фото: Монітористки
презентують підготовлеий
Паралельний звіт. 
Укртелерадіопресінститут, 
жовтень 2019

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/15878.pdf
https://ngocsw.org/wp-content/uploads/2019/10/2019Parallel_Report_Eng_2_final_web.pdf


Апробація показників Паралельного 
звіту «Пекін +25: Україна» та її 
результати для проекту «Жіноча 
правозахисна моніторингова 
ініціатива»

 Процес підготовки Паралельного звіту українських 
жіночих НУО «Пекін +25: Україна» був надзвичайно 
корисним для проекту «Жіноча правозахисна 
моніторингова ініціатива», дозволивши успішно 
застосувати нову й сучасну моніторингову рамку 
щодо дотримання прав жінок на рівні країни. 

 Водночас, хоча Паралельний звіт жіночих НУО «Пекін 
+25: Україна» був успішно виконаний, і апробація 
цієї моніторингової рамки та відповідної системи 
показників прав жінок відбулась, моніторингова 
група все ж не обрала її як базову для проекту, та 
для наступних моніторингових кроків.

 Після апробації та написання й подання звіту «Пекін 
+25», вибір моніторингової рамки був зроблений на 
користь давнішої CEDAW, Конвенції з ліквідації всіх 
форм дискримінації щодо жінок. Її структуру було 
покладено в основу обраної моніторингової рамки.



Результати проекту «Жіноча 
правозахисна моніторингова 
ініціатива»

 Бажані структура та перелік показників були 
апробовані під час підготовки українськими 
жіночими НУО Паралельного звіту «Пекін +25» 
(2019/20). За результатами апробації, структура та 
перелік базових показників були відкориговані., 
ухвалено остаточний перелік.

 На їх основі було підготовано Моніторингові карти 
незалежного моніторингу прав жінок – перевірені 
та доступні секторальні (13 секторів) та 
міжсекторальні (7 опцій) показники, організовані в 
систему, та доступні для застосування на 
національному, галузевому та місцевому рівнях 
(2020)

 Аналітичну доступність пропонованих гендерних 
показників апробовано магістрами Навчальної 
програми «Гендерні студії» КНУ імені Тараса 
Шевченка на стажуванні в Київському інституті 
гендерних досліджень (вересень, 2020) 

https://sociology.knu.ua/uk/magistratura-op-genderni-studiyi


Ілюстрація: система пропонованих 
гендерних показників незалежного 
моніторингу прав жінок 



Чи запропоновані гендерні показники 
аналітично доступні? 

Апробацію доступності показників виконали 
магістрантки Гендерних студій з КНУ імені Тараса 
Шевченка протягом практики в КІГД в вересні –
жовтні 2020 року

 Маргарита Гохман: Охорона здоровʼя та 
планування сім’ї аналіз статистичних та інших 
показників)

 Лейла Подовалова: Жінки в сільських місцевостях
(аналіз статистичних та інших показників)

 Анастасія Молоціян: Жінки та влада (аналіз 
статистичних та інших показників)

 Єлизавета Хассай: Гендерна рівність та права 
жінок на освіту (аналіз статистичних та інших 
показників)

За результатами роботи цих стажисток, Київський 
інститут гендерних досліджень готує окремий 
аналітичний звіт (вийде друком у 2021 році)

https://sociology.knu.ua/uk/magistratura-op-genderni-studiyi


Результати проекту «Жіноча 
правозахисна моніторингова 
ініціатива»

 Розроблені структура та базовий перелік із (120-ти) 
показників апробовано через роботу Групи МіО при 
Урядовому уповноваженому з питань гендерної 
політики, що створена та працює за проектом PACT 
«Жінки України: залучені, спроможні, незламні» (2020)

 Представниця КІГДу п. Олеся Брязгунова очолила 
Групу, а експертка КІГДу др. Марфа Скорик надає 
консультаційну підтримку роботі цієї групи (2020)

 За результатами апробації, у грудні 2020 року було 
підписано Меморандум спільних дій між КІГДом та 
Проектом PACT Inc «Жінки України: залучені, 
спроможні, незламні». 

 Мета Меморандуму – розроблений за проектом 
«Жіноча правозахисна моніторингова ініціатива» 
пакет показників візуалізувати на Онлайн порталі 
стратегічної інформації в сфері гендерної рівності, 
що розробляється та фінансується за проектом 
PACT Inc., та виконуватиметься до 2024 року.

https://docs.google.com/document/d/1kxfHx-6sPBimHwzRkZuAzulOxHMKI80bK57ttvt1XAM/edit?usp=sharing


Фінальні кроки проекту 
«Жіноча правозахисна 
моніторингова ініціатива» у 
2021му:

У 2021 році планується:

 проведення інструктивних тренінгів для моніторів у 
центрі та на місцях, по застосуванню розробленої 
системи показників – 6 тренінгів, протягом січня 2021 
року; 

 застосування розробленої системи показників 
незалежного моніторингу прав жінок для 
статистичного аналізу та написання 1 узагальненого 
звіту та 6 коротких тематичних звітів з питань прав 
жінок;

 Презентація підготованих звітів. 

Фінальна фаза проекту має бути завершена квітнем 
2021 року. 



Команда проекту «Жіноча 
правозахисна моніторингова 
ініціатива»

 Марфа Скорик, кандидатка філософських наук, 
старша наукова співробітниця, керівниця 
проектної групи, marfa.skoryk@gmail.com

 Людмила Сало, мережева координатокра, 
ludmila.salo@gmail.com

 Лариса Магдюк, керівниця валідизаційної групи,
larisa.magdyuk@gmail.com

 Анастасія Сальникова, кандидатка політичних 
наук, гендерна аналітикиня проекту, 
salnykova@gmail.com

 Катерина Краснікова, гендерна аналітикиня
проекту, katerynakras@gmail.com

 Іванна Стеценко, менеджерка з комунікацій, 
zamokiv@gmail.com

 Наталія Миткевич, фінансова менеджерка, 
kotuknm@gmail.com
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Дякуємо за увагу!

БО БТ «Київський інститут гендерних досліджень»

А/с 25 Київ 03040 Україна

Е-пошта: kgsi.org@gmail.com  
Тел./факс: (+380 44) 257 0476

Моб./Viber/WhatsApp (+380 96) 011 0338


