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ґендерний мейнстримінг 
gender mainstreaming 

систематичне врахування відмінностей між умовами існування, 
становищем та потребами жінок і чоловіків у всіх політиках та діях.

Посилання

(1) European Commission. Communication ‘Incorporating Equal Opportunities for Women and Men into All 
Community Policies and Activities’ (COM(96)67final); 

(2) Council of Europe (1998). Gender Mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation 
of Good Practices. Final Report of Activities of the Group of Specialists on Mainstreaming (EG-S-MS).  
Режим доступу: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/gender-mainstreaming/EG_S_
MS_98_2_rev_en.pdf; 

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

Примітки 
«Ґендерний мейнстримінг – це ре/організація, вдосконалення, розвиток та оцінювання 
політичних процесів з метою включення ґендерної рівності в усі політики на всіх 
рівнях та на всіх етапах субʼєктами, які зазвичай беруть участь у розробці політики. 
Запровадження ґендерної перспективи – це процес оцінювання наслідків для жінок та чоловіків будь-
яких запланованих заходів, включаючи законодавство, політику чи програми у всіх сферах та на всіх 
рівнях. Це спосіб зробити так, щоб важливі питання та досвід як жінок, так і чоловіків стали невідʼємною 
складовою розроблення, реалізації, моніторингу та оцінювання політик і програм у політичній, 
економічній, соціальній та інших сферах, щоб жінки та чоловіки отримували однаковий прибуток  за 
однакову роботу, а нерівність не була увіковічнена. Кінцевою метою є досягнення ґендерної рівності.

Ґендерний мейнстримінг – це додаткова стратегія, а не заміна цілеспрямованої політики та програм, 
орієнтованих на жінок, законодавства у сфері ґендерної рівності, інституційних механізмів ґендерної 
рівності та конкретних втручань, спрямованих на усунення ґендерного розриву».

ґендерний мейнстримінг в національних 
політиках та програмах
gender mainstreaming in national policies and programmes

див. термін «ґендерний мейнстримінг».
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ґендерний мейнстримінг в статистиці
gender mainstreaming in statistics 

систематичне врахування ґендерних питань та існування ґендерних 
упереджень в офіційній  статистиці та на всіх етапах отримання даних.

Посилання

United Nations Statistics Division – UNSD. Global Gender Statistics Programme.  
Режим доступу: http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/Glossary.ashx.

Примітки 
В рамках цього процесу всі дані (як ті, що стосуються фізичних осіб, так і ті, що їх не стосуються 
безпосередньо) збираються, категоризуються та аналізуються з огляду на те, що ґендерно зумовлені 
фактори по-різному впливають на жінок та чоловіків.

ґендерний моніторинг та оцінювання
gender monitoring and evaluation  

процес, що вимагає включення ґендерної перспективи у моніторинг, 
звітність та оцінку всіх політик та планів – як у процеси та пропозиції, 
так і у результати та очікувані впливи, – з метою отримання інформації 
про вплив програм чи конкретних проєктів на життя жінок та чоловіків 
та усунення нерівності.

Посилання

OECD – Development Assistance Committee (DAC) Working Party on Gender Equality (1988). DAC Source 
Book on Concepts and Approaches Linked to Gender Equality. Paris.  
Режим доступу: http://www.oecd.org/dac/gender-development/31572047.pdf.
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ґендерний паритет
gender parity 

кількісне співвідношення жінок та чоловіків, дівчат та хлопців 
в абсолютних цифрах чи у відсотках   і часто розраховується   як 
співвідношення значень за окремо взятим показником для жінок до 
значення за тим же показником для чоловіків.

Посилання

(1) United Nations Statistics Division – UNSD. Global Gender Statistics Programme.  
Режим доступу: http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/Glossary.ashx;

(2) Council of Europe (2003). Genderware – The Council of Europe and the Participation of Women in Political Life; 

(3) Alliance for Parity Democracy & Feminine Intervention, sponsored by the Commission for Equality and for 
Women’s Rights (2001). What is Parity Democracy After All? Lisbon, Portugal; 

(4)  експерт(ка) ЄІҐР.

Примітки 
Ґендерний паритет стосується відносної рівності жінок та чоловіків, дівчат та хлопців за кількісними 
та відсотковими показниками. Коли ж обчислюється співвідношення чоловіків до жінок, 
використовується визначення «співвідношення статей» замість «ґендерного паритету».

У контексті ґендерної рівності ґендерний паритет має не лише кількісний, але й якісний вимір, і таким 
чином вказує на рівномірний внесок жінок і чоловіків у кожну сферу суспільного життя – як приватну, 
так і  громадську.

ґендерний розподіл праці
gender-based division of labour 

виділення жінкам та чоловікам різних робочих місць або видів роботи.

Посилання

Mediterranean Institute of Gender Studies (2009). Glossary of Gender-Related Terms.

Примітки 
У феміністській економіці інституційні правила, норми та практики, що регулюють розподіл завдань 
між жінками та чоловіками, дівчатами та хлопцями, теж включені до ґендерно зумовленого розподілу 
праці, котрий розглядається як змінюваний в часі та просторі, та є предметом постійних переговорів та 
перегляду. Його найпоширенішою формою є розподіл оплачуваної і неоплачуваної праці між жінками і 
чоловіками в приватному та публічному житті.

http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/Glossary.ashx
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000000498
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000000498
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ґендерний розрив
gender gap 

розрив у будь-якій сфері між жінками та чоловіками з огляду на рівень їх 
участі, доступу,  прав, оплати праці, фінансової компенсації за виконану 
роботу чи благ.

Посилання

European Commission (2012). Trans and Intersex People – Discrimination on the Grounds Of Sex, Gender Iden-
tity and Gender Expression. European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality.

ґендерний розрив в оплаті праці
gender pay gap 

відсоток (частина) заробітку чоловіків, що визначається як різниця між 
середньою погодинною оплатою праці жінок і  оплатою праці чоловіків.

Посилання

European Commission (2014). Tackling the Gender Pay Gap in the European Union.  
Режим доступу: http://ec.europa.eu/justice/gender-quality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_en.pdf.

Примітки 
«Валова заробітна плата – це заробітна плата або оплата праці, що виплачується безпосередньо 
працівникові до вирахування податку на прибуток та внеску в систему соціального страхування.

В ЄС розрив у заробітній платі за ґендерною ознакою називають офіційно «невідрегульованим 
ґендерним розривом в оплаті праці», оскільки він не враховує всіх факторів, що впливають на появу 
такого розриву, зокрема, різницю в рівні освіти, досвіді роботи на ринку праці, відпрацьованих годинах, 
типі роботи тощо».

ґендерні диспаритети
gender disparities 

відмінності у доступі жінок та чоловіків до ресурсів, статусу та добробуту, 
що, як правило, надають переваги чоловікам і часто інституалізуються 
через закони, правосуддя та соціальні норми.

Посилання

Визначення розроблене експерт(к)ами ЄІҐР.
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ґендерні відносини
gender relations 

конкретна підмножина соціальних відносин, що обʼєднує жінок і 
чоловіків як соціальні групи в певній спільноті, включно із тим, як влада 
і доступ до ресурсів та контроль над ними розподілені між статями.  

Посилання

UN Women Training Centre Glossary.  
Режим доступу: https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36.

ґендерні владні стосунки 
gender power relation 

те, як ґендер визначає розподіл влади на всіх рівнях життєдіяльності 
суспільства.

Посилання

Koester, D. (2015). Gender and Power. DLP Concept Brief 04.

Примітки 
Однією з найстійкіших характеристик розподілу влади є нерівність між жінками та чоловіками. 
Сукупність ролей, поведінки та поглядів, що суспільство визначає як притаманні суто жінкам або 
чоловікам («ґендер»), може бути причиною, наслідком і механізмом владних стосунків, від інтимної 
сфери в рамках домогосподарства до найвищих рівнів прийняття політичних рішень. Структури та 
інституції  ширшого характеру також можуть формувати розподіл влади шляхом підсилення ґендерних 
ролей та керуючись ними.
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ґендерні квоти
gender quotas 

ефективний інструмент вимірювання, що використовується 
задля прискорення досягнення ґендерно збалансованої участі та 
представництва жінок шляхом встановлення мінімального відсотка 
(співвідношення) або кількості місць чи посад, передбачених для 
жінок та/або чоловіків, що заповнюються, як правило, за визначеними 
правилами або критеріями.

Посилання

(1) Режим доступу: http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm;

(2) Режим доступу: http://ec.europa.eu/geninfo/query/resultaction.jsp?query_source=JUS-
TICE&swlang=en&QueryText=quotas+managments+boards.

Примітки 
Квоти можуть застосовуватися для виправлення вже існуючого ґендерного дисбалансу в різних 
сферах та на різних рівнях, включаючи політичні об’єднання, посади на рівні прийняття рішень щодо 
громадського, політичного та економічного життя (корпоративних радах), а також для забезпечення 
включення жінок та їх участі в організаціях міжнародного рівня або як інструменту сприяння рівному 
доступу до можливостей навчання чи робочих місць.

Квоти, спрямовані на збільшення представницького балансу за ґендерною ознакою, можуть бути 
передбачені конституцією, законодавством про вибори, працю чи ґендерну рівність (законодавчо 
закріплені ґендерні квоти, що можуть передбачати санкції за недотримання), або застосовуватися на 
добровільній основі (добровільні квоти для політичних партій). Види квот також різняться залежно 
від особливостей процесу відбору чи призначення.

ґендерні норми
gender norms 

стандарти та очікування, яким зазвичай відповідають жінки та 
чоловіки, в межах, визначених конкретним суспільством, культурою та 
громадою в певний період часу.

Посилання

United Nations Statistics Division – UNSD. Global Gender Statistics Programme.  
Режим доступу: http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/Glossary.ashx.

Примітки 
Ґендерні норми – це уявлення про те, якими повинні бути та як мають діяти жінки та чоловіки. Засвоєні 
на початку життя ґендерні норми можуть визначати життєвий цикл ґендерної соціалізації особи та 
стереотипізування.
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ґендерні потреби жінок
gender needs of women 

типи потреб, що, як правило,  визначаються в будь-якому конкретному 
суспільстві, а саме практичні ґендерні потреби та стратегічні ґендерні 
потреби.

Посилання

European Union (2005). Glossary of Gender and Development Terms, in Toolkit on Mainstreaming Gender 
Equality in EC Development Cooperation (Ch. 1, Sec. 3).  
Режим доступу: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/toolkit-mainstreaming-gender-підрозділ-3_en.pdf. 

Примітки 
Увага лише до жіночих практичних ґендерних потреб, що часто повʼязані із домашньою роботою та 
зумовлені незадовільними умовами життя, примножує чинники, що утримують жінок у несприятливому 
становищі порівняно з чоловіками. Потреби, повʼязані із уповноваженням (розширенням можливостей) 
жінок – це стратегічні потреби, необхідні для подолання їхнього підпорядкованого становища. 

ґендерні ролі
gender roles  

соціальні норми поведінки, що в межах конкретної культури вважаються 
соціально прийнятними для осіб певної статі.

Посилання

UN Women Training Centre Glossary.  
Режим доступу: https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36.

Примітки 
У сукупності ґендерні ролі часто визначають традиційні обовʼязки та завдання, покладені на жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців (див. термін «ґендерний розподіл праці»). Ґендерні ролі часто зумовлені 
структурою домогосподарств, доступом до ресурсів, специфічним впливом світової економіки, 
виникненням конфліктів чи природних катастроф та іншими, місцевими чинниками, такими як 
екологічні умови. Як і сам ґендер, ґендерні ролі можуть змінюватись з часом, зокрема через 
уповноваження жінок і трансформацію маскулінності.



51

ґендерні стереотипи
gender stereotypes 

упередження, що приписують жінкам і чоловікам характеристики та 
ролі, що визначаються й обмежуються  їхнім ґендером.

Посилання

Gender Equality Commission of the Council of Europe (2015). Gender Equality Glossary.  
Режим доступу: http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/EQUALITY/06resources/Glossaries/Council%20
of%20Europe%20Gender%20Equality%20Glossary%20December%202015_en.pdf.

Примітки 
Ґендерна стереотипізація може обмежити розвиток природних талантів і здібностей дівчат та хлопців, 
жінок й чоловіків, а також їхній досвід в освітній і професійній сферах та й життєві можливості загалом. 
Існування стереотипів щодо жінок є наслідком і причиною глибоко вкорінених поглядів, цінностей, 
норм і упереджень проти жінок. Вони використовуються для обґрунтування та підтримки влади 
чоловіків над жінками, а також сексистських поглядів, що стримують просування жінок.

ґендерні студії
gender studies 

академічний, як правило, міждисциплінарний підхід до аналізу 
становища жінок і чоловіків та ґендерних відносин, а також ґендерно 
чутливий вимір всіх інших дисциплін.

Посилання

European Commission (1998). 100 Words for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women and Men.

ґендерно збалансована участь
gender-balanced participation 

представництво жінок або чоловіків у будь-якому органі прийняття 
рішень у громадському та політичному житті не нижче 40 % паритетного 
порогу.

Посилання

(1) European Parliament (2012). Report on Women in Political Decision-Making: Quality and Equality 
(2011/2295(INI));

(2) Council of Europe (2003). Recommendation Rec (2003)3 of The Committee of Ministers to Member States 
on Balanced Participation of Women And Men in Political and Public Decision-Making.

Примітки
Існують різні визначення. Строго кажучи, ґендерно збалансована участь передбачає рівне 
представництво, яке ще часто називають паритетною участю жінок і чоловіків, як це рекомендовано 
Європейським Парламентом.

http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000005357
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000005357
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000005357
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000001065
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000001065
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000001065
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ґендерно зумовлене насильство
gender-based violence 

насильство, спрямоване проти особи через її стать, ґендерну 
ідентичність чи ґендерне самовираження, або насильство, що впливає 
на осіб певної статі диспропорційно.

Посилання 

(1) European Union (2012). Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 Oc-
tober 2012 Establishing Minimum Standards on the Rights, Support and Protection of Victims of Crime, and 
Replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA;

(2) CEDAW (1992). General Recommendation № 19 on Violence against Women.

Примітки 
Воно може завдати жертві фізичної, сексуальної, емоційної чи психологічної шкоди або економічних 
втрат. Ґендерно зумовлене насильство та насильство над жінками – терміни, що часто застосовуються 
взаємозамінно, оскільки широко визнано, що більшість видів ґендерно зумовленого насильства 
здійснюються чоловіками по відношенню до жінок та дівчат. Однак використання аспекту «ґендерної 
зумовленості» є важливим, бо підкреслює той факт, що багато форм насильства над жінками 
коріняться у нерівності влади між жінками та чоловіками. Терміни вживаються взаємозамінно в усіх 
документах ЄІҐР, відображаючи непропорційну кількість таких злочинів проти жінок.

ґендерно зумовлене насильство проти жінок 
gender-based violence against women 

будь-яка форма насильства, спрямована проти жінки, тому що вона є 
жінкою, або такого, що вливає на жінок диспропорційно.

Посилання

(1) Council of Europe (2011). Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic 
Violence and its Explanatory Memorandum. Council of Europe Treaty Series № 210; 

(2) United Nations (2013). Ending Violence against Women and Girls: Programming Essentials.  
Режим доступу: http://www.endvawnow.org/en/modules/view/14-programming-essentials-monitoring-evaluation.
html#16.

Примітки 
Ґендерно зумовлене насильство над жінками – це форма дискримінації та порушення їх основних 
свобод і прав. Воно включає всі акти насильства над жінками, що спричиняють або можуть спричинити 
фізичну, сексуальну, психологічну, економічну шкоду чи страждання для жінок, включаючи погрози 
такими діями, примус чи самовільне обмеження їх свободи в публічному або приватному житті.

Ґендерно зумовлене насильство включає такі форми насильства, як насильство у близьких стосунках, 
сексуальне насильство (включаючи зґвалтування та домагання), психологічне та економічне 
насильство, торгівлю жінками, примусову проституцію, рабство та різні форми шкідливих практик, 
наприклад, дитячі та/або примусові шлюби, каліцтво жіночих статевих органів, злочини, вчинені в імʼя 
так званої честі, примусовий аборт, вимушена вагітність та примусова стерилізація. 

Ґендерно зумовлене насильство над жінками ґрунтується на ієрархічних та нерівних структурних 
відносинах влади, що коріниться у культурно-специфічних ґендерних нормах. Воно також виявляє 
домінацію в символічному та культурному порядку, що часто проявляє себе прямим насильством. 

Це визначення підкреслює, що насильство над жінками ґрунтується на ґендері, має за мету зробити 
більш помітним історичний дисбаланс між жінками та чоловіками, та намагається зафіксувати гнітючу 
модель примусового контролю, що позбавляє жінок основних свобод.
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ґендерно зумовлений статус
gender position 

соціально-економічний статус жінок в суспільстві у порівнянні зі 
статусом чоловіків, а саме: розрив у заробітній платі жінок та чоловіків і 
можливостях працевлаштування, нерівне представництво у політичному 
процесі, нерівне володіння землею та власністю, а також вразливість до 
насильства (тобто стратегічні ґендерні потреби/інтереси).

Посилання

United Nations Development Programme – UNDP (2001). Gender in Development Programme: Learning & 
Information Pack.  
Режим доступу: www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Institutional%20Development/TLGEN1.6%20
UNDP%20GenderAnalysis%20toolkit.pdf.

ґендерно зумовлені упередження
gender bias 

упереджені дії чи думки, що ґрунтуються на ґендерно зумовленому 
уявленні про те, що жінки не є рівними чоловікам у правах та гідності.

Посилання

IPS-Inter Press Service (2010). Gender and Development Glossary. A Tool for Journalists and Writers.

ґендерно нейтральна мова
gender-neutral language 

ґендерно нечутлива мова, що апелює до загального поняття «люди»   
без розрізнення на жінок і чоловіків.

ґендерно нейтральна політика 
gender-neutral policies 

політика, що не спрямована  спеціально ані на жінок, ані на чоловіків, 
тож передбачається (вважається), що вона впливає на обидві статі 
однаково.

Посилання

Public Health Agency of Canada – Centre for Emergency Preparedness and Response (2008). Gender Main-
streaming in Emergency Management: Opportunities for Building Community Resilience in Canada.

Примітки 
Втім, така політика може фактично зберегти наявні ґендерні нерівності чи навіть призвести до різного 
впливу на жінок та чоловіків, зокрема на жінок та чоловіків із соціально незахищених верств. Ґендерно 
нейтральна політика не сприяє дійсній ґендерній рівності, її також називають «ґендерно сліпою».
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ґендерно нейтральне законодавство
gender-neutral legislation 

законодавство, виписане в загальних термінах, без урахування ґендерної 
специфіки та владних відносин (між жінками та чоловіками), що лежать 
в основі дискримінації за ознакою статі чи ґендерної ідентичності, 
включаючи ґендерне насильство проти жінок.

Посилання

Визначення розроблене експерт(к)ами ЄІҐР.

Примітки 
Ґендерно нейтральні закони, що не роблять розрізнення між жінками і чоловіками, потрібно ретельно 
переглядати, щоб з’ясувати, чи вони перешкоджатимуть досягненню ґендерної рівності або ж, навпаки, 
наблизять її досягнення, а також усунуть дискримінацію за ознакою статі (ґендеру). 

ґендерно нейтральний
gender-neutral 

політика, програма чи ситуація, що сприймаються як такі, що не мають 
вираженого (позитивного чи негативного) впливу з погляду ґендерних 
відносин або рівності жінок і чоловіків.   

Посилання

(1) European Commission (1998). 100 Words for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women 
and Men; 

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

Примітки 
Термін «ґендерно нейтральний» означає відсутність зв’язку певного обʼєкта з жінками або 
чоловіками. Це може стосуватися різних аспектів, зокрема системи понять чи стилістики мови. Однак 
те, що часто сприймається як ґендерно нейтральне, у тому числі в сфері статистики або поширення 
даних, зібраних про населення, на практиці є ґендерною сліпотою (нерозпізнання ґендерних 
особливостей).

ґендерно орієнтоване бюджетування
gender budgeting 

впровадження ґендерного мейнстримінгу у бюджетний процес. 
Передбачає ґендерно базовану оцінку бюджетів, включення ґендерної 
перспективи на всіх рівнях бюджетного процесу та переструктурування 
доходів та витрат з метою просування ґендерної рівності.

Посилання

Council of Europe – Directorate General of Human Rights and Legal Affairs (2009). Gender Budgeting: Practical 
Implementation. Handbook prepared by Sheila Quinn.
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ґендерно специфічні моніторинг та 
оцінювання
gender-specific monitoring and evaluation 

див. термін «ґендерно чутливі моніторинг та оцінювання».

ґендерно чутлива мова 
gender-sensitive language 

реалізація ґендерної рівності у письмовій і усній мові, котра 
досягається, коли жінки і чоловіки, а також особи, які не вписуються в  
бінарну ґендерну систему, стають видимими у мові (оприявнюються)  
як особи рівної цінності, гідності, доброчесності та поваги.

Посилання

Визначення розроблено експерт(к)ами ЄІҐР.

Примітки 
Усунення дискримінації за ознаками статі та ґендеру включає і мовний аспект, оскільки систематичне 
використання ґендерно упередженої термінології впливає на ставлення та очікування і може, з точки 
зору читача чи слухача, підкреслити другорядність жінок або сприяти увічненню стереотипного погляду 
на жіночі та чоловічі ролі. Існує низка різних стратегій, за допомогою яких можна з більшою точністю 
відобразити ґендерні відносини, наприклад, максимально уникати використання мовних засобів, що 
явно чи неявно акцентують лише  одну стать, та використовувати ґендерно чутливі  й інклюзивні засоби з 
урахуванням особливостей кожної мови, зокрема альтернативних граматичних форми.

ґендерно чутлива підзвітність
gender-sensitive accountability 

зобов’язання і відповідальність   державних структур і державних 
службовців впроваджувати ґендерний мейнстримінг й досягати цілей 
політики ґендерної рівності, звітувати про досягнутий прогрес та нести 
відповідальність у разі недосягнення зазначених цілей ґендерної 
рівності.

Посилання

(1) Unifem (2008/09). Who Answers to Women? Gender & Accountability. Progress of the World’s Women; 

(2) United Nations Department of Economic and Social Affairs. Online Glossary on Governance and Public Admin-
istration.  
Режим доступу: http://www.unpan.org/Directories/UNPAGlossary/tabid/928/Default.aspx.

Примітки 
Ґендерно чутлива підзвітність передбачає, що рішення державних органів та інших публічних суб’єктів 
можна регулярно оцінювати з точки зору врахування потреб та інтересів жінок і чоловіків, а ґендерна 
рівність є одним із стандартів, на основі яких оцінюється результативність роботи осіб чи органів, що 
приймають рішення.  
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ґендерно чутливе бюджетування
gender-sensitive budgeting* 

див. термін «ґендерно орієнтоване бюджетування».

ґендерно чутливе посередництво (медіація)
gender-sensitive mediation 

позасудові методи вирішення спорів, котрі завдяки більшій гнучкості, 
зменшенню фінансових та часових витрат можуть краще слугувати 
жінкам, які прагнуть справедливості, та зокрема,  попередити повторну  
віктимізацію жертв насильства.

Посилання

(1) Council of Europe (2011). Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic 
Violence and its Explanatory Memorandum. Council of Europe Treaty Series № 210; 

(2) експерт(ка) ЄІҐР.

Примітки 
Відповідно до   Конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 
боротьбу із цими явищами та згідно з міжнародними стандартами, використання обовʼязкової медіації 
і примирення у випадках ґендерного насильства щодо жінок не є доцільним і повинно бути заборонено. 
Це пояснюється тим, що медіація не завжди є ґендерно чутливою й може не задовольняти потреби 
жінок та чоловіків однаковою мірою.

ґендерно чутливий
gender-sensitive 

той, що враховує ґендерний вимір у політиках та програмах, що 
регулюють життя жінок і чоловіків та мають на меті усунення нерівності, 
сприяння ґендерній рівності, включаючи рівномірний розподіл ресурсів.

Посилання

European Commission (1998). 100 Words for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women and 
Men.
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ґендерно чутливі інституційні перетворення
gender-sensitive institutional transformation 

процес інтеграції питань ґендерної рівності у правила, процедури 
та практики установи, що трансформує її як інституцію та змінює її 
організаційну культуру.

Посилання 

European Institute for Gender Equality – EIGE (forthcoming). Guidelines for Gender Institutional Transforma-
tion.

Примітки 
Щоб досягти ґендерно чутливої трансформації, внутрішні механізми інституції потрібно скоригувати 
в процесі організаційного розвитку. Це передбачає внутрішній вимір ґендерного мейнстримінгу 
(організаційний і кадровий розвиток), а також зовнішній вимір (надання послуг).

ґендерно чутливі моніторинг та оцінювання
gender-sensitive monitoring and evaluation 

метод ґендерного мейнстримінгу, що   інтегрує питання ґендерної 
рівності як у завдання оцінювання, так і в методологію та підходи до 
його застосування.

Посилання

(1) German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (GIZ). Tools: Gender-Sensitive Moni-
toring and Evaluation.  
Режим доступу: http://www.gender-in-german-development.net/gender-sensitive-monitoring-and-evaluation.html;

(2) European Institute for Gender Equality – EIGE (2014). Effectiveness of Institutional Mechanisms for the 
Advancement of Gender Equality: Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU 
Member States. Режим доступу: http://www.gender-in-german-development.net/gender-sensitive-monitor-
ing-and-evaluation.html.

Примітки 
Ґендерно чутливі моніторинг та оцінювання використовуються для перевірки програми на врахування  
різних пріоритетів та потреб жінок і чоловіків для оцінювання можливого впливу на ґендерні 
відносини, та для визначення ґендерних аспектів, що необхідно інтегрувати в систему моніторингу та 
оцінювання. Включення чітких цілей та показників досягнення ґендерної рівності на етапі планування 
також посилює підзвітність щодо прогресу, досягнутого в питаннях ґендерної рівності. Ефективні 
ґендерний моніторинг та оцінювання повинні включати як якісні, так і кількісні дані, що вимірюють 
вплив на ґендерні відносини. Без достатніх даних глибинний аналіз впливу на ґендерну рівність дуже 
важко здійснити. Це також означає, що всі дані повинні бути як мінімум зібрані, представлені та 
проаналізовані із розбивкою за статтю.

http://www.gender-in-german-development.net/gender-sensitive-monitoring-and-evaluation.html
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ґендерований
gendered 

щось чи хтось є ґендерованим, коли виявляє ґендерно відмінні чи 
ґендерно диференційовані характеристики.

Посилання

Pilcher, J., Whelehan, I. (2004). Fifty Key Concepts in Gender Studies, London, Thousand Oaks.

Примітки 
Приклад: рожевий та блакитний як ґендеровані кольори, ґендеровані інституції, ґендерований 
зовнішній вигляд тощо.

Використання похідних від кореня «ґендер» («ґендерувати», «ґендерований» тощо) відображає змінене 
розуміння ґендеру як активного триваючого процесу. Тобто щось «ґендерується», будучи активно 
включеним у соціальні процеси, що створюють та відтворюють відмінності у ґендерних ідентичностях.

ґендерування
gendering 

інтегрування ґендерної перспективи в розуміння та конструювання 
особистостей, явищ, філософських концепцій, речей, стосунків, сфер 
дії, соцієтальних підструктур та інституцій.

Посилання

Šribar, R. (2015). ‘Glossary of Common Terms in Gender Equality and Feminist Theory’, in M. Ule, R. Šribar, 
A. U. Venturini, eds. Gendering Science: Slovenian Surveys and Studies in the EU Paradigms, Vienna, Echoraum.

Примітки 
Стосовно людей термін «ґендерування» вживається на позначення процесу соціалізації відповідно 
до домінуючих ґендерних норм.  Це може також стосуватися прийняття альтернативної ґендерної 
ідентичності та наближення до усвідомлення всього різноманіття визнаних способів буття, життя та 
підриву ґендерної ієрархії (ґендерна плинність).  Сучасна концептуалізація ґендерування стосовно 
ґендерної ідентичності жінки історично зобов’язана своїм існуванням відомій тезі Сімони де Бовуар, 
висловленій у книжці «Друга стать»: «Жінкою не народжуються, нею стають».

дані, дезагреговані (роз’єднані) за статтю 
sex-disaggregated data 

див. термін «статистика, дезагрегована (диференційована) за статтю».
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двосторонній  підхід до ґендерної рівності
dual approach to gender equality 

взаємодоповнення між ґендерним мейнстримінгом та конкретними 
політиками і заходами із забезпечення ґендерної рівності, включаючи 
позитивні заходи.

Посилання

Council of Europe (1998). Final Report on Activities of the Group of Specialists on Mainstreaming.

дефіцит демократії
democratic deficit 

обмежена легітимність демократії, зокрема вплив порушеного 
ґендерного балансу (тобто надмірне представництво чоловіків та 
недостатнє представництво жінок) на легітимність демократії.

Посилання

(1) European Commission (1998). 100 Words for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women 
and Men; 

(2) Šribar, R. (2015). ‘Glossary of Common Terms in Gender Equality and Feminist Theory’, in M. Ule, R. Šribar, A. U. Ven-
turini, eds., Gendering Science: Slovenian Surveys and Studies in the EU Paradigms, Vienna, Echoraum.

дискримінація жінок
discrimination against women 

будь-яке розрізнення, виключення чи обмеження прав та основних 
свобод людини у політичній, економічній, соціальній, культурній, 
громадській чи будь-якій іншій сфері, що здійснюється за ознакою 
статі та ґендеру і має на меті чи призводить до часткового або повного 
невизнання або обмеження можливостей жінок користуватися своїми 
правами незалежно від їхнього сімейного статусу.

Посилання

(1) United Nations (1979). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and 
Concluding Observations. Режим доступу: http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf;

(2) CEDAW Committee (2010). General Recommendation № 28 − The Core Obligations of States Parties under 
Article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

Примітки 
Може виражатися через дії, що унеможливлюють реалізацію жінками їхніх прав через невизнання 
існуючої нерівності та перепон, з якими стикаються жінки (ненавмисна або непряма дискримінація), 
а також через бездіяльність, тобто невжиття необхідних законодавчих заходів для забезпечення 
повної реалізації прав жінок, неприйняття та невпровадження національної політики, спрямованої на 
досягнення ґендерної рівності, та невиконання відповідних законів. Дискримінація може випливати 
як із законодавства (дискримінація de jure), так і з практики (дискримінація de facto). Конвенція про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок визнає та охоплює обидві форми дискримінації, що 
містяться в законах, політиці, процедурах чи практиках.

https://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000001012
https://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000001012
https://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000001012
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf
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дискримінація за ознакою статі
sex discrimination 

див. термін «дискримінація за ознакою статі та ґендерно обумовлена 
дискримінація».

дискримінація за ознакою статі та ґендерно 
обумовлена дискримінація
sex- and gender-based discrimination 

дискримінація, що виникає через взаємозв’язок між статтю (як 
біологічними характеристиками жінок та чоловіків) та їхніми соціально 
сконструйованими ідентичностями, ознаками та ролями, а також 
соціальними та культурними значеннями, що суспільства приписують  
біологічним відмінностям жінок та чоловіків.

Посилання

CEDAW Committee (2010). General Recommendation № 28 − The Core Obligations of States Parties under 
Article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

Примітки 
Такі взаємодії призводять до утворення ієрархічності та нерівності у відносинах і ролях між та 
серед жінок та чоловіків, а також до несприятливого соціального становища  жінок.  На соціальне 
позиціонування жінок і чоловіків впливають політичні, економічні, культурні, соціальні, релігійні, 
ідеологічні та екологічні фактори, і вони можуть змінюватися з часом.
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дитячий шлюб
child marriage 

законний або звичаєвий союз між двома людьми, коли хоча б одна із 
сторін не досягла 18 років.

Посилання

CEDAW and CRC Committees (2014). Joint General Recommendation/General Comment № 31 of the Commit-
tee on the Elimination of Discrimination against Women and № 18 of the Committee on the Rights of the Child 
on harmful practices.  
Режим доступу: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx.

Примітки 
Комітет CEDAW та Комітет з прав дитини розглядають дитячий шлюб як форму  примусового шлюбу, 
оскільки діти – в силу їхнього віку – неспроможні повною мірою, без примусу і усвідомлено дати згоду 
на шлюб або час його укладання. Відповідно до стандартів прав людини, закріплених у Конвенції про 
права дитини (КПР) та Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, дитячий шлюб є 
різновидом шкідливої практики. Заборона шлюбу для осіб, які не досягли 18-річного віку, є гарантією 
того, що обовʼязки, які передбачають укладання шлюбу, не покладаються на дітей передчасно та без 
їхньої згоди або під примусом. З поваги до зростаючої здатності та автономності дитини у прийнятті 
рішень, що впливають на її життя, Комітет CEDAW та Комітет з прав дитини погодилися, що за 
виняткових обставин може бути дозволено одруження зрілої дієздатної дитини, віком не менше 16 
років, за умови, що таке рішення приймає  суддя, виходячи з виняткових підстав, визначених законом, і 
на підставі доказів зрілості такої дитини, без огляду на культурні норми та/або традиції. Слід зазначити, 
що дитячий шлюб, ранній шлюб та примусовий шлюб – це взаємопов’язані, але окремі терміни. Однак 
зазвичай вони змішуються всіма можливими способами і використовуються взаємозамінно без 
огляду на їх визначення або роз’яснення щодо неоднозначності трактування кожного поняття. Комітет 
CEDAW та Комітет з прав дитини погодилися використовувати термін «дитячий та/або примусовий 
шлюб».

дихотомія публічної та приватної сфери
public/private dichotomy 

розділення в соціумі, що виникає внаслідок ґендерного суспільного 
порядку, а також асоціації маскулінності із публічною сферою, а 
фемінності – із приватною.

Посилання

Pilcher, J.,Whelehan, I. (2004). Fifty Key Concepts in Gender Studies, London, Thousand Oaks. 
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догляд за дітьми
childcare 

надання державних, приватних, індивідуальних чи колективних послуг 
із догляду для задоволення потреб батьків та дітей.

Посилання

(1) Council Recommendation 92/241/EEC of 31/03/92, OJ L 123; 

(2) International Labour Organization − ILO (2007). ABC of Women Workers’ Rights and Gender Equality.  
Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/gender/documents/publication/
wcms_087314.pdf.

Примітки 
Гнучкість у наданні таких   послуг та різноманіття відповідних закладів зумовлена необхідністю 
задоволення потреб дітей різного віку, а також потреб їхніх працюючих батьків. Усі працівники, 
незалежно від статі, повинні мати можливість поєднувати оплачувану роботу з обов’язками із догляду 
за дітьми; слід також сприяти активній ролі в цьому чоловіків за допомогою відповідних заходів для 
забезпечення рівного розподілу обов’язків по догляду між жінками та чоловіками.

догляд за утриманцями
dependant care 

догляд за молоддю, хворими, літніми людьми, обмежено працездатними 
особами або неспроможними піклуватися про себе, а також залежними 
від сторонньої допомоги (догляду).

Посилання 

European Commission (1998). 100 Words for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women and 
Men.

догляд за членами родини
family care 

надання державних, приватних, індивідуальних чи колективних послуг 
для задоволення потреб батьків та дітей або найближчих членів родини.

Посилання 

(1) Council Recommendation 92/241/EEC of 31/03/92, OJ L 123;

(2) International Labour Organization − ILO (2007). ABC of Women Workers’ Rights and Gender Equality.

Примітки 
Гнучкість цих послуг та закладів необхідна для задоволення потреб дітей різного віку та інших членів 
сімʼї, які потребують догляду, а також їх працюючих батьків чи інших членів сімʼї. Усі працівники, 
незалежно від їх статі, повинні мати можливість поєднувати оплачувану роботу з обов’язками 
по догляду за дітьми та іншими членами сім’ї; при цьому активну роль чоловіків слід просувати, 
запроваджуючи відповідні заходи для забезпечення рівного розподілу обов’язків по догляду між 
жінками та чоловіками.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31992H0241
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000000181
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000000181
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доксінг
doxing 

онлайн пошук та публікація в Інтернеті особистої інформації для 
публічного викриття та присоромлення визначеної особи.

Посилання

European Women#s Lobby,  #HerNetHerRights Resource Pack on Ending Online Violence against Women & 
Girls in Europe.

домагання (харасмент)
harassment 

небажана поведінка, пов’язана зі статтю людини, що має на меті або 
призводить до приниження гідності особи та створення ворожого, 
принизливого або образливого для неї середовища.

Посилання 

European Commission (2015). Gender Equality Law in 33 European Countries: How are EU Rules Transposed 
into National Law in 2014? European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality.

домашнє насильство
domestic violence 

усі акти фізичного, сексуального, психологічного або економічного 
насильства, що відбуваються в сім’ї чи в межах місця проживання або 
між колишніми чи теперішніми членами подружжя або партнерами, 
незалежно від того, проживає (проживав) правопорушник у тому 
самому місці, що й жертва, чи ні.

Посилання 

Council of Europe (2011). Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic 
Violence and its Explanatory Memorandum. Council of Europe Treaty Series № 210.

https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/hernetherrights_resource_pack_2017_web_version.pdf
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домашні обов’язки
domestic responsibilities 

роботи, що виконуються в домогосподарстві для задоволення основних 
потреб його членів, зокрема приготування їжі, прибирання та догляд за 
дітьми або літніми людьми та іншими, залежними членами сім’ї.

Посилання 

IPS-Inter Press Service (2010). Gender and Development Glossary: A Tool for Journalists and Writers.

Примітки 
Традиційно особа не отримує платні за виконання цієї роботи; ці обов’язки не завжди передбачають 
отримання влади чи статусу. У багатьох суспільствах особа, відповідальна за домашнє господарство, 
перебуває в підлеглому становищі і найчастіше саме жінки та дівчата відповідають за всю домашню 
роботу, навіть якщо вони працюють поза домом.

домашня робота
housework 

неоплачувана робота з утримання домогосподарства, що виконують 
члени домогосподарства.

Посилання 

International Labour Organization − ILO (2007). ABC of Women Workers’ Rights and Gender Equality. Режим 
доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/gender/documents/publication/wcms_087314.pdf.

Примітки
Відрізняється від оплачуваної роботи по домогосподарству.  Жінки   в усьому світі все ще несуть 
основну відповідальність  за домашні справи.

домашня робота   
domestic work 

див. термін «домашні обов’язки».

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1163
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домогосподарство, очолюване жінкою
female-headed household

домогосподарство, в якому доросла жінка є єдиною або основною 
постачальницею доходу та особою, яка приймає рішення.

Посилання 

International Labour Organization − ILO (2007). ABC of Women Workers’ Rights and Gender Equality. Режим 
доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/gender/documents/publication/wcms_087314.pdf.

Примітки 
У більшості країн жінки зазвичай не вважаються головами домогосподарств, якщо жоден 
дорослий чоловік не живе в цьому домогосподарстві постійно. Припущення про те, що головою 
домогосподарства завжди є дорослий чоловік, навіть якщо економічний внесок жінки в утримання 
домогосподарства той самий чи навіть більший, ніж чоловіка, є формою ґендерної упередженості. У 
країнах, що розвиваються, прослідковується загальна тенденція, коли все більше жінок є основним 
джерелом економічної підтримки їхніх сімей.

допоміжний (сателітний) рахунок
satellite account 

офіційний рахунок, окремий,  але пов’язаний із основними 
національними  рахунками.

Посилання 

European Commission (1998). 100 Words for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women and 
Men.

економіка турботи
care economy 

частина матеріальної і соціальної людської діяльності, зосереджена на 
турботі про теперішню та майбутню робочу силу, а також про населення 
загалом, включаючи працю із забезпечення родини харчуванням, 
одягом та побутовими  умовами.

Посилання 

Alexander, P., Baden, S. (2000). Glossary on Macroeconomics from a Gender Perspective. Bridge Institute of 
Development Studies.

Примітки 
Соціальне відтворення – це забезпечення всіх потреб такого роду в усіх секторах економіки, незалежно 
від того, є така діяльність оплачуваною чи ні.

http://www.iiav.nl/epublications/2000/glossary_on_macroeconomics.pdf
http://www.iiav.nl/epublications/2000/glossary_on_macroeconomics.pdf
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економічне зловживання  
economic abuse 

створення чи намагання створити умови, за яких особа потрапляє в 
економічну залежність від іншої особи, шляхом обмеження її доступу 
до ресурсів та контролю над ними та/або до незалежної економічної 
діяльності.

економічне насильство
economic violence 

будь-яка дія чи поведінка, що завдає людині економічної шкоди. 
Економічне насильство може набувати різних форм, наприклад, 
вчинення майнової шкоди, обмеження доступу до фінансових ресурсів, 
освіти чи ринку праці або невиконання економічних зобовʼязань, як-то 
виплата аліментів.

Посилання 

European Institute for Gender Equality (EIGE) (2017). Glossary of definitions of rape, femicide and intimate 
partner violence. Luxembourg. Publication Office of the European Union.

Примітки 
Механізми контролю можуть також включати контроль доступу потерпілого/ої до медичних послуг, 
працевлаштування тощо.

екстрена контрацепція
emergency contraception 

метод контрацепції, що може використовуватись для запобігання 
вагітності у перші кілька днів після статевого акту.

Посилання

World Health Organization – WHO (2012). Emergency Contraception: Factsheet № 244.  
Режим доступу: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs244/en.

Примітки 
Передбачається для екстреного використання після незахищеного статевого акту у випадках, 
коли засоби контрацепції не спрацювали або їх було неправильно використано (наприклад, особа 
забула вжити таблетки або порвався презерватив), зґвалтування або примусового сексу. Екстрена 
контрацепція ефективна лише в перші кілька днів після статевого акту – до того, як яйцеклітина 
вийде з яєчника і буде запліднена спермою. Препарати екстреної контрацепції не можуть перервати 
підтверджену вагітність або завдати шкоди ембріону, що розвивається.

https://eige.europa.eu/publications/glossary-definitions-rape-femicide-and-intimate-partner-violence
https://eige.europa.eu/publications/glossary-definitions-rape-femicide-and-intimate-partner-violence
https://eige.europa.eu/publications/glossary-definitions-rape-femicide-and-intimate-partner-violence
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емансипація жінок
emancipation of women 

процес, стратегія та незліченні зусилля, що доклали жінки, прагнучи 
звільнитись від влади та контролю чоловіків і традиційних владних 
структур, а також забезпечити рівні права жінок, усунути ґендерну 
дискримінацію із законів, інституцій та поведінкових моделей і 
встановити правові стандарти, що сприятимуть їхній повній рівності з 
чоловіками.

Посилання

Визначення розроблене експерт(к)ами ЄІҐР.

емоційне насильство
emotional abuse 

применшення значущості, приниження або руйнування почуття власної 
цінності/самоповаги людини.

Посилання 

United Nations (2013). Ending Violence against Women and Girls: Programming Essentials.

Примітки 
Наприклад, постійна критика, словесні образи, тощо.

етика турботи
care ethics/ethics of care 

моральні орієнтири, що мають   тенденцію бути ґендерованими і 
відмінними залежно від соціальних поділів за класовою та етнічною 
ознаками.

Посилання 

Jaggar, M. A. (2001). ‘Feminist Ethics’, in L. Becker, C. Becker, eds. Encyclopedia of Ethics, 3 vols., New York, 
Routledge.

Примітки 
Із структурної точки зору ці поділи не розглядаються, тобто жінки вважаються  такими, що покликані 
нести відповідальність за домашню та громадську роботу турботи. Така робота передбачає елемент 
самопожертви. Етику турботи слід переосмислити в рамках соціальних і глобальних інституцій, щоб 
вони уможливлювали стосунки турботи між людьми.

http://www.endvawnow.org/en/modules/view/14-programming-essentials-monitoring-evaluation.html#16
http://www.endvawnow.org/en/modules/view/14-programming-essentials-monitoring-evaluation.html#16
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жінка
woman 

людська істота жіночої статі; особа, чия стать визначена як жіноча при 
народженні, чи особа, яка визначає себе як жінку.

жінка без громадянства
stateless woman 

жінка, яка відповідно до національного законодавства не має юридично 
оформленого громадянства жодної держави.

Посилання 

(1) United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR (2006). Master Glossary of Terms Rev.1; 

(2) UNHCR (2009). Displacement, Statelessness and Questions of Gender Equality under the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women; 

(3) CEDAW Committee (2014). General Recommendation № 32 on the Gender Related Dimensions of Refugee 
Status, Asylum, Nationality and Statelessness of Women.

Примітки 
Стаття  1 Конвенції 1954  р. «Про статус осіб без громадянства» вказує, що особа, яка автоматично 
не вважається громадянином відповідно до законів будь-якої держави, є особою без громадянства. 
Однак, крім цього правового статусу (де-юре без громадянства), багато жінок фактично є особами без 
громадянства, оскільки їх громадянство практично не дає прав, чи тому, що особи не можуть довести 
чи підтвердити своє громадянство.

Фактично становище «без громадянства» є особливо гострим питанням для жінок, наприклад, жертв 
торгівлі людьми, у яких, можливо, були конфісковані або викрадені документи, або жінок-мігранток без 
документів, включаючи осіб, які шукають притулку, котрі також не можуть довести своє громадянство 
і можуть бути фактично особами без громадянства. Закони про громадянство можуть також прямо 
чи опосередковано дискримінувати жінок і піддавати їх більшою мірою, ніж чоловіків, ризику бути 
позбавленими громадянства. Статус особи без громадянства може надаватись, наприклад, через 
позбавлення жінки можливості передати громадянство; втрату громадянства в результаті укладання 
шлюбу із іноземним громадянином, зміни громадянства подружжям при укладанні шлюбу або 
позбавлення громадянства внаслідок дискримінаційних практик.

Реєстрація народження також тісно повʼязана з використанням жінками та їхніми дітьми права 
на громадянство. На практиці непряма дискримінація, культурна практика та бідність часто 
унеможливлюють для матерів, особливо незаміжніх, реєстрацію їх дітей на рівних засадах із батьками. 
Відсутність реєстрації дитини при народженні може погіршити або звести нанівець користування 
дитиною цілим спектром прав, включаючи право на громадянство, ім’я та ідентичність, рівність 
перед законом та визнання правоздатності, а також ускладнити доступ до дипломатичного захисту, 
спричинивши тривале ув’язнення до встановлення доказів, що підтверджують громадянство особи.

жінка, яка належить до меншини
minority woman 

див. терміни «вразлива група», «інтерсекційна дискримінація», 
«множинна дискримінація».

http://www.refworld.org/docid/42ce7d444.html
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=4a8d0f1b9
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=4a8d0f1b9
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx
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жінки в розвитку
women in development  

підхід, що вимагає більшої уваги до жінок у політиках і практиках   
розвитку та наголошує на необхідності інтегрувати їх у процес розвитку.

Посилання 

Reeves, H., Baden, S. (2000). Gender and Development: Concepts and Definitions. Brighton: Institute of Devel-
opment Studies.

жіноча стать 
female 

відсилка до жіночої статі на основі біологічних ознак.

Посилання 

IPS-Inter Press Service (2010). Gender and Development Glossary: A Tool for Journalists and Writers.

Примітки 
Слово «female» походить від латинського «femella», що є зменшувальним від слова «femina» або жінка. 
Часто помилково вважається, що воно походить від слова «male», що зустрічається у давньофранцузькій 
мові та походить від латинського «masculus» – зменшувального від «mas» (чоловічий).

жіноче обрізання
female circumcision 

див. термін «каліцтво жіночих статевих органів». 

жіноче підприємництво
women’s entrepreneurship  

варіант професійної зайнятості для жінок будь-якого віку, що передбачає 
започаткування та здійснення підприємницької діяльності.

Посилання 

Режим доступу: http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/women/index_en.htm.

Примітки 
Хоча жінок у Європі більше, ніж чоловіків, жінки-підприємиці становлять лише третину самозайнятих 
в ЄС.  Існують деякі додаткові фактори (наприклад, поєднання бізнесу та сім’ї), що роблять 
підприємництво менш привабливим варіантом для жінок, ніж для чоловіків.  Під час створення та 
ведення бізнесу жінки також стикаються з такими викликами, як доступ до фінансів та інформації, 
навчання та доступ до мереж ділових контактів.

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1125
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жіноче тіло
woman’s body 

ключова концепція жіночих студій та феміністичної теорії з фокусом на 
темах контролю над жіночим тілом, тілесній різноманітності та критиці 
ґендерної дихотомії та есенціалізму.

Посилання 

(1) Pilcher, J., and Whelehan, I. (2004). Fifty Key Concepts in Gender Studies, London, Thousand Oaks;

(2) Šribar, R. (2015). ‘Glossary of Common Terms in Gender Equality and Feminist Theory’, in M. Ule, R. Šribar, 
A. U. Venturini, eds., Gendering Science: Slovenian Surveys and Studies in the EU Paradigms, Vienna, 
Echoraum.

Примітки 
Дискурси щодо ґендеру впливають на тіла у різний спосіб, зокрема через інформування про зовнішність 
чи компетенції дівчат та хлопців, жінок та чоловіків, або через узагальнені наративи про анатомію, 
фізіологію й інші тілесні характеристики ґендеру.

Завдяки науково-популярному дискурсу щодо жіночих і чоловічих ролей, що передбачає прямий 
зв’язок з тілесністю і поширюється сучасними медіа, ці дискурси мають сильний вплив у суспільстві.

жіночий центр
women’s centre 

спеціалізована  установа (організація), що надає жінкам, які 
постраждали від будь-якої форми насильства, та їхнім дітям, підтримку 
будь-якого типу, окрім надання житла, включаючи інформування, 
поради, консультації, практичну підтримку, супровід в судах, 
інформування щодо юридичних питань, проактивну підтримку та 
інформаційно-просвітницьку роботу.

Посилання 

WAVE/Austrian Womenʼs Shelter Network (2014). The WAVE Report 2014: Specialized Women’s Support Ser-
vices and New Tools for Combating Gender-based Violence in Europe.  
Режим доступу: http://www.wave-network.org/content/wave-report-2014.

Примітки 
Послуги, що надаються жіночими центрами, є надзвичайно важливими з різних причин: притулки 
для жінок існують не у всіх регіонах, а жіночі центри зорієнтовані головним чином на адвокацію та  
консультування.  Деякі жінки можуть не потребувати житла в притулку, але їм потрібна підтримка, 
наприклад, для доступу до правосуддя.
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жіночі дослідження
women’s studies 

академічний, зазвичай міждисциплінарний, підхід до аналізу становища 
жінок у суспільстві та ґендерних відносин, а також до ґендерного виміру 
всіх інших досліджень.

Посилання 

(1) European Commission (1998). 100 Words for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women 
and Men;

(2) Pilcher, J., Whelehan, I. (2004). Fifty Key Concepts in Gender Studies, London, Thousand Oaks.

Примітки 
Започаткування жіночих студій підтвердило думку, що жінки гідні й мають право на власні 
дослідження, і це призвело до розвитку феміністичної гносеології. Створення жіночих студій саме по 
собі є політичним актом, що поєднує жіночі та феміністичні рухи і тим самим примножує варіативність 
соціальних змін.

заборонний припис
restraining order 

див. термін «захисний припис». 

закупівлі із врахуванням ґендерної 
перспективи
gender procurement 

запровадження вимог дотримання принципу ґендерної рівності 
при здійсненні державних закупівель з метою   використання таких 
процедур як інструменту просування ґендерної рівності.

Посилання

На основі інформації, наданої Центром досліджень за імплементацією Європейської хартії рівності 
жінок та чоловіків на місцевому рівні (Observatory of the European Charter for Equality of Women and Men 
in Local Life). Режим доступу: http://www.charter-equality.eu/good-practices/fourniture-de-bien-et-de-services-en.
html.

Примітки 
Такий підхід гарантує доступ усім громадянам до всіх пропонованих послуг, незалежно від ґендеру, 
а також підвищення ефективності та якості послуг, оскільки необхідність інтеграції ґендерної 
перспективи стимулює постачальників розвивати та пропонувати послуги, що відповідають цілям 
ґендерної рівності.

http://www.charter-equality.eu/good-practices/fourniture-de-bien-et-de-services-en.html
http://www.charter-equality.eu/good-practices/fourniture-de-bien-et-de-services-en.html
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захисний припис
protection order

швидкий правовий засіб захисту осіб, яким загрожує будь-яка форма 
насильства, що передбачає заборону, обмеження або вимогу від 
порушника певної поведінки.

Посилання 

Council of Europe (2011). Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic 
Violence Explanatory Report CM(2011)49-addfinal.

Примітки 
Цей засіб захисту застосовується під різними назвами, такими як обмежувальний припис, постанова 
про заборону, наказ про виселення, наказ про захист чи заборона.

Кривднику, який відмовляється виконувати наказ, загрожує кримінальна або адміністративна 
відповідальність залежно від конкретної справи та правового контексту в країні.

захисниці/ки прав людини жінок
women’s human rights defenders  

жінки будь-якого віку, залучені до захисту прав жінок та ґендерної 
рівності, окремо або спільно з іншими захисниками прав людини.

Посилання 

Правозахисниці діють під захистом Декларації про право та обов’язок окремих осіб, груп і органів 
суспільства заохочувати та захищати загальновизнані права людини та основні свободи, відомої як 
Декларація правозахисників 1999 року.

Swiss Center of Expertise in Human Rights – SCHR. Women’s Human Rights’ App. Based on 2013 UN General 
Assembly Resolution A/RES/68/181 Protecting Women’s Human Rights Defenders; UN Special Rapporteur 
on the Situation of Human Rights Defenders. 2010 Annual Report to the General Assembly; та інші ресурси. 
Режим доступу: http://www.womenshumanrigjhts.ch/overview.html.

Примітки 
ЗПЛЖ стикаються з тими ж типами ризиків, що й інші правозахисники/ці, які працюють на захист 
прав людей, громад та довкілля, але також, як жінки, вони піддаються ґендерним ризикам і є 
об’єктами ґендерно зумовленого   насильства.  Це є наслідком того, що ЗПЛЖ   сприймаються як 
такі, що протистоять загальноприйнятим соціокультурним нормам, традиціям   і стереотипам щодо 
жіночності, ролі та статусу жінки в суспільстві.  Їх діяльність часто сприймають як таку, що кидає 
виклик традиційним уявленням про сім’ю.

http://www.womenshumanrigjhts.ch/overview.html


73

захисні заходи
protective measure 

законодавчі та інші заходи, спрямовані на захист потерпілих, а також 
їхніх сімей та свідків від будь-якої подальшої форми насильства та 
повторної чи вторинної віктимізації на всіх етапах розслідування та 
судочинства.

Посилання 

Council of Europe (2011). Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic 
Violence and its Explanatory Memorandum. Council of Europe Treaty Series № 210.

захист материнства 
maternity protection 

спеціальний захист для працюючих вагітних жінок-працівниць та тих, 
хто нещодавно народили або годують груддю, щоб запобігти шкоді 
здоров’ю жінки чи дитини і водночас гарантувати збереження робочого 
місця в період вагітності або відпустки по догляду за дитиною.

Посилання

(1) Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the Introduction of Measures to Encourage Improve-
ments in the Safety and Health at woRk of Pregnant Workers and Workers who have Recently Given Birth or are 
Breastfeeding (Maternity Leave Directive);

(2) ILO maternity protection webpage.  
Режим доступу: http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/maternity-protection/langen/index.
htm; 

(3) експерт/ка ЄІҐР.

Примітки 
Такий захист не лише забезпечує рівний доступ жінок до зайнятості та запобігає дискримінації на 
роботі; він також є передумовою досягнення справжньої рівності можливостей та рівного поводження 
з жінками і чоловіками на роботі, а також створення безпечних умов, в яких працівники/ці мають 
можливість приділяти увагу сім’ї. Однак ця форма захисту не завжди охоплює небіологічних батьків, а 
також не завжди враховує останні зміни в сфері медицини та суспільного життя, що створили більше 
можливостей стати батьками.

http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/maternity-protection/lang--en/index.htm
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заходи з ґендерного уповноважування
gender empowerment measures 

процес усвідомлення та розбудови потенціалу «знизу вгору», що веде до 
розширення участі у трансформації відносин влади у ґендерному вимірі 
через осіб або групи, які розвивають обізнаність про підпорядкованість 
жінок та формують їх здатність протидіяти цьому.

Посилання 

BRIDGE (1997). Gender and Empowerment: Definitions, Approaches and Implications for Policy, prepared by 
Zoë Oxaal and Sally Baden.

заходи роботи з правопорушниками
offender management 

заходи роботи із  правопорушниками включають цілий ряд стратегій, 
спрямованих на притягнення винних до відповідальності та 
обмеження проявів насильницької поведінки. Такі стратегії включають 
притягнення до відповідальності та вимогу призначення покарання 
правопорушникові у рамках розгляду кримінальної справи. 
Заходи роботи з правопорушниками можуть включати арешт/
затримання, направлення на програми з корекції поведінки або 
програми для людей, які мають алкогольну чи наркотичну залежність, а 
також непряму роботу з управління ризиками, такими як інтенсивніший 
нагляд при умовному випробувальному терміні, нагляд з боку поліції, 
обмін інформацією між агенціями.

Посилання 

EIGE (2019). Risk Assessment and Management of Intimate Partner Violence in the EU and Member States 
Report.

збалансована участь жінок та чоловіків
balanced participation of women and men 

див. термін «ґендерно збалансована участь».

https://eige.europa.eu/publications/risk-assessment-and-management-intimate-partner-violence-eu
https://eige.europa.eu/publications/risk-assessment-and-management-intimate-partner-violence-eu
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зґвалтування
rape 

вагінальне, анальне чи оральне проникнення сексуального характеру в тіло 
іншої людини будь-якою частиною тіла або предметом без згоди особи, із 
застосуванням сили, примусу або користуючись вразливістю жертви. 

Посилання 

(1) Council of Europe (2011). Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic 
Violence and its Explanatory Memorandum. Council of Europe Treaty Series № 210; 
(2) European Institute for Gender Equality (2017). Glossary of definitions of rape, femicide and intimate partner 
violence. 

Примітки 
Примус особи без її згоди до вчинення дій сексуального характеру з третьою особою також вважається 
зґвалтуванням.

Під згодою розуміється добровільне погодження як результат вільного волевиявлення 
людини.  Коли жертвою є дитина, молодша за вік, визначений національним законодавством 
як вік, коли особа може дати усвідомлену згоду, статевий акт з нею є зґвалтуванням. 
У міжнародно-правовій рамці зґвалтування розуміється як порушення прав людини (Резолюція 
Генеральної Асамблеї ООН № 48/104, заснована на Загальній декларації прав  людини ООН); як форма 
катувань (практика Європейського суду з прав людини, заснована на Європейській конвенції про 
права людини); як військовий злочин (Римський статут Міжнародного кримінального суду); і як форма 
ґендерної дискримінації щодо жінок (Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, 
Загальна рекомендація Комітету з питань ліквідації дискримінації щодо жінок № 19).

зґвалтування в шлюбі
marital rape 

вагінальне, анальне або оральне проникнення сексуального характеру 
в тіло іншої особи без отримання її згоди будь-якою частиною тіла 
або предметом, а також будь-які інші дії сексуального характеру, 
що вчиняються без згоди на них особи теперішнім чи колишнім 
подружнім партнером або партнером, з яким жертва зґвалтування 
проживає/проживала, перебуваючи з ним у стосунках, що визнаються 
національним законодавством як партнерські.

Посилання 

Council of Europe (2011). Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Wom-
en and Domestic Violence and its Explanatory Memorandum. Council of Europe Treaty Series № 210.

Примітки 
Примус подружнього партнера/ки чи колишнього подружнього партнера/ки, або колишнього чи 
теперішнього партнера/ки без його/її згоди до дій сексуального характеру з третьою особою також 
вважається зґвалтуванням у шлюбі. Під згодою розуміється добровільна згода як результат вільного  
волевиявлення  людини.

Відповідно до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу із цими явищами запобігання та протидію насильству проти жінок та 
домашньому насильству, близькість та довіру, що виникають у  стосунках, слід вважати  обтяжуючою 
обставиною при зґвалтуванні теперішніми чи колишніми інтимними партнерами, що необхідно 
враховувати при призначенні покарання.



76

зґвалтування на побаченні
date rape 

вагінальне, анальне або оральне проникнення сексуального характеру 
(будь-якою частиною тіла або предметом) в тіло іншої особи без 
отримання її згоди, котре знайомий жертви чи її партнер вчиняє   на 
побаченні.

Посилання

Council of Europe (2011). Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic 
Violence and its Explanatory Memorandum. Council of Europe Treaty Series № 210. 

Примітки 
Зґвалтування на побаченні також включає будь-які інші акти сексуального характеру без згоди. Примус 
особи до вчинення дій сексуального характеру з третьою особою також вважається зґвалтуванням 
на побаченні. Згода передбачає добровільне погодження як результат прояву свободи волі людини.

злочин в імʼя так званої честі  
crime committed in the name of so-called honour/honour crime

акт насильства, що в більшості випадків, хоча і не виключно, вчиняється 
проти дівчат і жінок, оскільки члени сім’ї вважають, що певна ймовірна, 
уявна чи фактична поведінка особи знеславить сім’ю чи громаду.

Посилання 

CEDAW and CRC Committees (2014). Joint General Recommendation/General Comment № 31 of the Commit-
tee on the Elimination of Discrimination against Women and № 18 of the Committee on the Rights of the Child 
on Harmful Practices.  
Режим доступу: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&SymbolNo=CE-
DAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18.

Примітки 
Такі форми поведінки включають вступ у сексуальні стосунки до шлюбу, відмову від згоди на шлюб, 
про який домовились батьки, укладання шлюбу без згоди батьків, вчинення перелюбу, намагання 
отримати розлучення, стиль одягу, що вважається неприйнятним для громади, праця поза домом 
чи, загалом, невідповідність стереотипним ґендерним ролям. Злочини в ім’я так званої честі також 
можуть бути вчинені проти дівчат і жінок, які стали жертвами сексуального насильства, наприклад, 
зґвалтування. Ця категорія злочинів включає вбивство (вбивство в ім’я так званої честі), їх   часто 
вчиняє подружній партнер, родич чи родичка чоловіка або член громади жертви. Замість того, щоб 
розглядатися як злочинні дії проти жінок, злочини, вчинені в ім’я так званої честі, часто санкціонує 
громада як засіб зберегти та/або відновити цілісність її культурних, традиційних, звичаєвих чи 
релігійних норм після їх порушення, в якому звинувачено жертву.

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&SymbolNo=CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&SymbolNo=CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&SymbolNo=CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18


77

зміна статі
gender reassignment 

набір медичних заходів, що можуть, але не обов’язково повинні 
включати психологічні, ендокринологічні (гормональні) та хірургічні 
методи медичного втручання, спрямовані на приведення у відповідність 
фізичного вигляду людини з її ґендерною ідентичністю.

Посилання 

European Commission (2012). Trans and Intersex People: Discrimination on the Grounds of Sex, Gender Identi-
ty and Gender Expression. European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality.

Примітки 
Цей процес може включати консультації психолога, прийом гормональних препаратів, хірургічну 
корекцію статі (наприклад, хірургію обличчя, операції на грудях, статевих органах або гістеректомію), 
стерилізацію (що призводить до безпліддя), видалення волосся і голосові тренування. Не кожна 
трансґендерна людина бажає або здатна витримати перелічені чи інші втручання.

Індекс Ґендерного Розвитку 
Gender Development Index 

прямий показник щодо ґендерних розривів у сфері розвитку людського 
потенціалу у трьох основних сферах (розвитку): охорони здоров’я, 
освіти та управління економічними ресурсами.

Посилання 

United Nations Development Programme − UNDP. Human Development Reports.  
Режим доступу: http://hdr.undp.org/en/content/gender-development-index-gdi.

Індекс Ґендерної Рівності 
Gender Equality Index  

унікальний інструмент вимірювання, що перетворює складність 
ґендерної рівності як багатовимірної концепції у зручний для 
користувача і легкий для інтерпретації засіб.

Посилання 

European Institute for Gender Equality – EIGE. Gender Equality Index for the European Union.  
Режим доступу: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/rights/goods-services/index_en.htm.

Примітки 
Він формується шляхом обʼєднання ґендерних індикаторів у єдину комплексну систему вимірювання, 
з використанням концептуальної рамки. Це єдиний індекс, що дає вичерпну карту ґендерних розривів 
в ЄС та в усіх державах-членах ЄС на основі нормативної бази і сукупності політик ЄС. Був розроблений 
Європейським Інститутом ґендерної рівності.

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/rights/goods-services/index_en.htm
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індивідуальні права
individual rights 

права, що прямо закріплені за кожною особою.

Посилання 
European Commission (1998). 100 Words for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women and Men.

інституційна спроможність для  ґендерного 
мейнстримінгу
institutional capacity for gender mainstreaming 

потенціал організації (інституції)   виконувати свої зобов’язання щодо 
інтеграції ґендерного підходу, а також здатність виявляти та вирішувати 
проблеми, повʼязані з впровадженням цих зобов’язань.

Посилання 
Визначення розроблене експерт(к)ами ЄІҐР.

Примітки 
Така спроможність передбачає набір функціональних умов, що   дозволяють розробляти та 
впроваджувати більш дієві  програми, що працюють ефективніше.

інституційні механізми забезпечення 
ґендерної рівності 
institutional mechanisms for gender equality 

органи, уповноважені просувати ґендерну рівність та підтримувати   
інтеграцію ґендерного підходу в політики в усіх сферах, що зазвичай 
складаються з центрального державного органу,   доповненого 
міжвідомчою координаційною структурою з питань ґендерної рівності, 
а також з контактних осіб або координаторів, відповідальних за 
інтеграцію ґендерного підходу в міністерствах.

Посилання 

(1) Council of Europe (2007). Recommendation CM/Rec(2007)17 of the Committee of Ministers to Member 
States on Gender Equality Standards and Mechanisms; 
(2) United Nations Fourth World Conference on Women (1995) – Beijing Platform for Action.

Примітки 
Загальна структура такого механізму може включати органи на різних рівнях державного 
управління – національному, регіональному та місцевому – та інші державні установи поза системою 
органів виконавчої влади, особливо на парламентському рівні, а також незалежні агенції та інші 
інституції, такі як органи з питань ґендерної рівності, та/або  інституції Уповноважених з прав людини 
(Омбудсперсонс), що спеціалізуються на ґендерній рівності або мають більш загальний мандат з 
повноваженнями приймати та аналізувати скарги на дискримінацію за ознакою статі та ґендеру. 
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інструмент ґендерного мейнстримінгу 
tool for gender mainstreaming 

операціоналізований інструмент, що може бути застосований окремо 
або в поєднанні з іншими для формування широкого кола програм, що 
різняться за цілями підходами та вимірами.

Примітки
Деякі з них є практичними, готовими до використання інструментами (наприклад, підручники та 
методичні матеріали), а інші – більш складним поєднанням різних елементів, наприклад, ґендерна 
статистика.

інтеграція ґендерної перспективи 
integration of gender perspective 

див. термін «ґендерний мейнстримінг».

інтеграція перспективи ґендерної рівності  
integration of gender equality perspective 

див. термін «ґендерний мейнстримінг». 

інтерсексуал
intersex 

загальний термін  для позначення різних варіацій  тілесних  
характеристик людини, що не відповідають чітким медичним 
визначенням жіночої чи чоловічої статі.

Посилання 

European Commission (2012). Trans and Intersex People − Discrimination on the Grounds of Sex, Gender Iden-
tity and Gender Expression. European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality.

Примітки
Ці характеристики можуть проявлятися на хромосомному, гормональному та/або анатомічному рівні, 
із різним ступенем вираження. Багато з існуючих варіацій статевих ознак виявляються відразу при 
народженні або навіть раніше.  Іноді такі варіації стають очевидними лише на пізніх стадіях життя, 
часто в період статевого дозрівання. Хоча більшість інтерсексуалів здорові, невеликий відсоток може 
мати проблеми зі здоров’ям, навіть такі, що становлять загрозу для життя.
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інтерсекційна дискримінація 
intersectional discrimination 

дискримінація на підставі кількох ознак, характеристик/ідентичностей 
особи, що нерозривно пов’язані між собою.

European Union Agency for Fundamental Rights − FRA (2009). Homophobia and Discrimination on Grounds of 
Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States: Part II – The Social Situation.

інтерсекційність
intersectionality 

аналітичний інструмент для вивчення, розуміння та реагування 
на способи, якими стать та ґендер переплітаються з іншими 
характеристиками/ідентичностями особи, а також того, як ці 
взаємозв’язки роблять досвід дискримінації особи унікальним.

Посилання 

Mediterranean Institute of Gender Studies (2009). Glossary of Gender-Related Terms.  
Режим доступу: http://www.medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/Gender-Glossary-updated_final.pdf.

Примітки 
Інтерсекційність ґрунтується на тому, що кожна людина проживає певний комплекс ідентичностей, 
що формуються під впливом соціальних відносин, історичного контексту та функціонування структур 
влади.  Інтерсекційний аналіз має на меті виявити численні ідентичності, викриваючи різні типи 
інтерсекційної  та множинної дискримінації, а також розкриває вразливість особи внаслідок поєднання 
ідентичностей, а також змішування статі та ґендеру з іншими ознаками.

«інша стать»
the «Other Gender» 

статус жінок у патріархатних суспільствах, що досліджується у книзі 
Сімони де Бовуар «Друга стать», згідно якого жінки визначаються та 
диференціюються відносно чоловіків, які є нормою; жінки є неістотними 
(Іншими) на противагу істотному (Чоловік як суб’єкт, Абсолют, Єдиний).

Посилання 

Pilcher, J., Whelehan, I. (2004). Fifty Key Concepts in Gender Studies, London, Thousand Oaks.

Примітки 
Термін не є загальновизнаним.

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/397-FRA_hdgso_report_part2_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/397-FRA_hdgso_report_part2_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/397-FRA_hdgso_report_part2_en.pdf


81

інший ґендер
other gender 

див. термін «третій ґендер». 

каліцтво жіночих статевих органів 
female genital mutilation 

усі процедури, що передбачають часткове або повне видалення 
зовнішніх статевих органів жінки чи інше пошкодження жіночих 
статевих органів з немедичних причин.

Посилання

World Health Organisation (WHO) (2018). Female Genital Mutilation Factsheet.

Примітки 
Термінологія, що використовується для цієї процедури, зазнала ряду змін. У перші роки обговорення 
цієї практики поза колом тих, хто її застосовує, її називали «жіноче обрізання». Однак цей термін 
проводить паралель з чоловічим обрізанням і, як наслідок, створює плутанину між цими двома 
різними практиками.

З кінця 1970-х більшого поширення набув вираз «каліцтво жіночих статевих органів». Слово «каліцтво» 
чітко фіксує мовну відмінність від чоловічого обрізання та підкреслює серйозність і шкоду завданого. 
Використання слова «каліцтво» підкреслює факт, що така практика є порушенням прав дівчат та 
жінок, чим сприяє просуванню національної і міжнародної адвокації за відмову від неї.

У 1990 році цей термін був прийнятий на третій конференції Міжафриканського комітету з традиційних 
практик, що впливають на здоров’я жінок та дітей, в Аддіс-Абебі, Ефіопія.

З кінця 1990-х років дедалі ширше застосовуються терміни «різання жіночих статевих органів» 
та «різання/каліцтво жіночих статевих органів». Надання переваги саме цьому терміну почасти 
обумовлювалось невдоволенням негативними асоціаціями, пов’язаними з попереднім терміном 
«каліцтво». 

Адже деякі докази свідчили, що використання слова «каліцтво» викликало відчуження практикуючих 
громад. Це могло гальмувати процес соціальних змін щодо усунення практики каліцтва жіночих 
статевих органів.

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров’я – ВООЗ (2008). Ліквідація практики каліцтва жіночих 
статевих органів: міжвідомча заява – ЮНЕЙДС, ПРООН, ЮНЕКА, ЮНЕСКО, ЮНФПА, УВКПЧ ООН, УВКБ 
ООН, ЮНІСЕФ, ЮНІФЕМ, ВООЗ.

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
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квір
queer 

усі особи, які не відповідають    ґендерним нормам чи уявленням про 
сексуальність.

Посилання 

Режим доступу: http://itspronouncedmetrosexual.com/2011/11/breaking-through-the-binary-gender-explained-us-
ing-continuums/#sthash.0tk9DsMr.dpuf.

Примітки 
Історично це був зневажливий сленговий термін, що використовувався для позначення представників/
ць спільнот  лесбійок, геїв, бісексуалів, транс та квір. З початку 1980-х років термін сприйнятий ЛГБТК-
спільнотою і поширений як символ гордості.

квір-теорія
queer theory 

теоретична концепція, розроблена в рамках гуманітарних наук  
у середині 1980-х років, на тлі зростаючого інтересу до науково-
теоретичного вивчення сексуальності, що співпало у часі із прийняттям 
громадським рухом слова «квір», що раніше мало конотацію 
зневажання.

Посилання 

Pilcher, J., Whelehan, I. (2004). Fifty Key Concepts in Gender Studies, London, Thousand Oaks.

Примітки 
Основна теза про позитивність «незаконного» статусу сексуальності випливає з сумніву в нормальності 
та перформативності гетеросексуальної ідентичності.

квоти
quotas 

див. термін «ґендерні квоти».  
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кібердомагання (кіберхарасмент)
cyber harassment 

домагання через електронну пошту, смс- чи онлайн- повідомлення або 
в Інтернеті.

Посилання 

European Institute for Gender Equality (2017). Cyber Violence against Women and Girls.

Примітки 
Кібердомагання може набувати різних форм, включно із:

–  небажаними електронними листами, смс- чи онлайн-повідомленнями чітко вираженого 
сексуального характеру;

– неналежними чи образливими залицяннями в соціальних мережах або в чатах;

– погрозами фізичного та/або сексуального насильства, надісланими електронною поштою, в смс- 
або онлайн-повідомленнях;

– мовою ненависті, включно з приниженнями, образами, погрозами, націленими на особу через її 
ідентичність (стать) та інші характеристики (наприклад, сексуальну орієнтацію чи інвалідність),

але не обмежуючись ними.

кібернасильство проти жінок та дівчат
cyber violence against women and girls 

ґендерно зумовлене насильство, що здійснюється через електронні 
засоби комунікації та Інтернет.

Посилання 

European Institute for Gender Equality (2017). Cyber Violence against Women and Girls.

Примітки 
Хоча кібернасильство може зачіпати як жінок, так і чоловіків, жінки й дівчата, як правило, зазнають 
інших, ніж чоловіки, і травматичніших форм кібернасильства.

Існують різні форми кібернасильства над жінками та дівчатами, включаючи кіберпереслідування, 
розповсюдження порнографічних матеріалів без згоди особи («порнопомста»), ґендерно зумовлені 
образливі висловлювання, мову ненависті та домагання, шльондрошельмування, надсилання 
непроханих порнографічних матеріалів, примус погрозами до сексу, погрози зґвалтуванням та 
вбивством, а також торгівля людьми онлайн, але цей перелік не є вичерпним.

Кібернасильство –  не відокремлене від насильства в реальному світі явище, оскільки воно часто 
слідує тим же зразкам, що й офлайн-насильство.
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кіберпереслідування (сталкінг)
cyber stalking 

переслідування  через електронну пошту, смс- чи онлайн-повідомлення 
чи в Інтернеті. Переслідування включає повторювані випадки, кожен з 
яких окремо може бути, а може і не бути невинною дією, але в сукупності 
вони підривають почуття безпеки у жертви і викликають страждання, 
страх чи тривогу.

Посилання

European Institute for Gender Equality (2017). Cyber Violence against Women and Girls.

Примітки 
Такі дії можуть включати:

– надсилання образливих або загрозливих електронних листів, смс- чи онлайн-повідомлень, 

– розміщення образливих коментарів про особу в Інтернеті;

– розповсюдження інтимних фотографій чи відео особи в Інтернеті або через ґаджети.

Певні дії можна розцінювати як кіберпереслідування, коли одна і та ж особа вчиняє їх неодноразово. 

комерційна сексуальна експлуатація дітей
commercial sexual exploitation of children 

використання дівчат та хлопців, молодших 18 років, в проституції, 
зйомках порнографії або інших формах сексуальної активності, до яких 
дитина може вдатися, щоб отримати їжу, притулок чи задовольнити 
інші основні потреби.

Посилання

International Labour Organization − ILO (2007). ABC of Women Workers’ Rights and Gender Equality.  
Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/gender/documents/publication/
wcms_087314.pdf.

Примітки 
Термін також може стосуватися використання дорослих (переважно жінок) у таких ситуаціях, до яких 
їх прямо чи опосередковано змушують.
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компетентність щодо ґендерної рівності
gender equality competence 

навички, характеристики й моделі поведінки, що сприяють 
ефективному просуванню ґендерної рівності у політики та стратегії, а 
також досягненню справжньої (реальної) ґендерної рівності.

Посилання

(1) European Institute for Gender Equality – EIGE (2014). General Module on Gender Mainstreaming; 

(2) EIGE (Forthcoming). Introducing Guiding Standards for Gender Competence Development Initiatives. 

Примітки 
Вона передбачає теоретичні та практичні знання різних інструментів, що можуть бути використані 
для цього процесу. Це вимагає визнання того факту, що жодна політична чи організаційна дія не є 
ґендерно нейтральною і що жінки та чоловіки впливають на політику по-різному.

комплексні стереотипи
compounded stereotypes 

узагальнений або упереджений погляд на групи, котрий є результатом 
приписування рис, характеристик чи ролей на основі однієї або 
декількох ознак.

Посилання 

Cusack, S. (2013). Gender Stereotyping as a Human Rights Violation: Research Report. Prepared for the UN 
Office of the High Commissioner for Human Rights.  
Режим доступу: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/StudyGenderStereotyping.doc.

консультативна та партисипативна 
методика чи інструмент
consultative and participatory technique or tool 

будь-які методи, що вимагають міжособистісних консультацій, таких 
як робочі та консультативні групи, аналітичні центри; довідники, бази 
даних та організаційні структури; конференції та семінари; слухання.

Посилання 

EIGE (2014). Effectiveness of Institutional Mechanisms for the Advancement of Gender Equality: Review of the 
Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States.

http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000004366
http://eige.europa.eu/rdc/library/resource/aleph_eige000004366
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консультація зацікавлених сторін
stakeholder consultation 

консультації, що допомагають зробити законодавство та розроблення 
політики ЄС прозорим, цільовим та узгодженим.

Посилання 

EIGE. Module on Gender-Sensitive Stakeholder Consultation.

Примітки 
Консультації – разом з оцінкою впливу, оцінюванням та експертизою – є ключовими інструментами 
прозорого та поінформованого   вироблення політики.  Вони допомагають забезпечити прийняття 
рішень, дотримуючись принципів пропорційності та субсидіарності, а також упевнитись, що вони 
ґрунтуються на доказах, досвіді та поглядах тих, на кого політика спрямована, та залучених до її 
впровадження. 

Зацікавленими сторонами є ґендерні експерт(к)и, жіночі організації, інші організації громадянського 
суспільства та соціальні партнери.

Консультації зацікавлених сторін є частиною партисипативного підходу   до ґендерного 
мейнстримінгу. Тісний зв’язок з усіма зацікавленими сторонами є суттєвим протягом усього циклу 
політики, для врахування інтересів, очікувань та поглядів різних цільових груп.  Рекомендується, 
щоб можливості та структури для залучення та консультацій зацікавлених сторін були закріплені в 
політичних процесах.

кривдник/кривдниця
perpetrator 

особа, яка умисно обирає насильницьку та жорстоку поведінку для 
контролю над своїм партнером/кою, теперішніми чи колишніми, 
незалежно від того, чи було (чи ні) висунуто звинувачення, проводився 
розгляд справи і чи винесено вирок.

Посилання 

Council of Europe (CoE) (2017). Emergency Barring Orders in Situations of Domestic Violence: Article 52 of the 
Istanbul Convention.

http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/tools-and-methods/gender-sensitive-stakeholder-consultation
https://rm.coe.int/convention-istanbul-article-52/168073e0e7


87

культура зґвалтування 
rape culture 

комплекс уявлень, що заохочує сексуальну агресію чоловіків та 
підтримує насильство над жінками.

Посилання 

Buchwald, E., Fletcher, P. R., Roth, M. (2005). Transforming a Rape Culture, rev. ed., Minneapolis, Minn., Milkweed 
Editions.

Примітки 
Це поняття описує суспільство, в якому насильство має позитивні конотації, а 
сексуальність сприймається як така, що має насильницький характер.  Прояви культури 
зґвалтування включають випадки сексуального насильства, що варіюються від зауважень 
сексуального характеру до дотику із сексуальним підтекстом, і далі до зґвалтування, а 
також потурання такому насильству проти жінок та представлення його як нормального. 
Термін «cексуальне насильство» може також застосовуватись до певних груп чи оточення, наприклад, 
зґвалтування під час воєнного конфлікту чи у місцях позбавлення волі.

культурне насильство
cultural violence 

аспекти культури та суспільного життя, що зокрема проявляються 
в релігії, ідеології, мові, мистецтві, праві та науці, котрі можна 
використовувати для виправдання або легітимізації прямого чи 
структурного насильства, завдяки чому пряме і структурне насильство 
виглядає і навіть сприймається як справедливе або принаймні не 
сприймається як несправедливе.

Посилання 

Galtung, J. (1990). ‘Cultural Violence’, Journal of Peace Research, Vol. 27, № 3.

ЛГБТК
LGBTQ  

найбільш загальний термін на позначення спільноти лесбійок, геїв, 
бісексуалів, транс- і квір/невизначених.

Посилання

(1) Режим доступу: http://itspronouncedmetrosexual.com/2013/01/a-comprehensive-list-of-lgbtq-term- s; 

(2) FRA (2014). EU LGBT Survey – European Union Lesbian, Gay, Bisexual And Transgender Survey – Main Results;

(3) експерт/ка ЄІҐР.

Примітки 
Варто знати, що існують варіанти цього терміна, такі як ЛГБ, ЛГБТ, ГЛБТ, ЛГБТК + та ЛГБТІ. Останній 
включає інтерсекс-людей (I). Існують також варіанти, що охоплюють і асексуальних людей  (наприклад, 
ЛГБТКН).  В цілому ці абревіатури групують осіб, чия ґендерна ідентичність або сексуальність є 
ненормативною.

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-eu-lgbt-survey-main-results_tk3113640enc_1.pdf
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лесбійка
lesbian 

жінка, яку приваблюють інші жінки.

Посилання 

Council of Europe (2015). Case Law of the European Court of Human Rights Relating to Discrimination on 
Grounds of Sexual Orientation or Gender Identity.  
Режим доступу: http://www.coe.int/t/dg4/lgbt/Documents/Final%20Case%20Law%20of%20the%20ECHR%20
SOGI_EN%20%282%29.pdf.

лесбофобія
lesbophobia 

ірраціональний страх та відраза до лесбійок. 

Посилання 

Визначення розроблене незалежним експертом/кою на основі практики Європейського парламенту та 
Агенством ЄС з основних прав.

«липка підлога»
sticky floor 

вираз, що використовується як метафора для опису дискримінаційних 
моделей зайнятості, внаслідок яких працівники, переважно жінки, 
залишаються на робочих місцях нижчого рівня з низькою мобільністю 
та невидимими бар’єрами для просування по службі.

Посилання 

Розроблено незалежним експертом/кою. 

ліквідація сегрегації на ринку праці
desegregation of the labour market 

політики, спрямовані на зменшення або усунення ґендерної сегрегації 
(вертикальної та/або горизонтальної) на ринку праці.

Посилання 

European Commission (1998). 100 Words for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women and 
Men.


