
Ґендерне 
бюджетування 
в Україні

Впровадження ґендерно орієнтованого бюджетування (ҐОБ) на місцевому рівні в Україні 
розпочалося у 2014 році. Першими регіонами, які доєдналися, стали Житомирська, 
Івано-Франківська, Херсонська, Харківська області та м. Київ. Протягом 4 наступних років 
всі інші області поетапно почали впроваджувати ҐОБ. У 2018 році до роботи із ҐОБ доєдна-
лися останні області – Чернігівська, Одеська, Рівненська, Волинська, а також Луганська та 
Донецька області. 

Для реалізації заходів з впровадження ҐОБ у всіх областях були створені робочі групи з 
ҐОБ, до складу яких увійшли фахівці департаментів фінансів, галузевих структурних підроз-
ділів обласних державних адміністрацій, представники органів статистики та підрозділу, 
який забезпечує виконання на території області повноважень, встановлених законодав-
ством України у сфері забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок.

Долучення партнерів до 
роботи із ҐОБ

ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ 
ҐЕНДЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО 
БЮДЖЕТУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 
В УКРАЇНІ



У 2018 році Проект розширив сферу своєї діяльності на такі адміні-
стративно-територіальні рівні, як райони, міста обласного значення 
та об’єднані територіальні громади. Мета розширення - повна 
інтеграції ґендерно орієнтованого методу бюджетування в бюджет-
ний процес на місцевому рівні задля забезпечення принципу єдності 
бюджетної системи. 

Протягом 2018 року для представників фінансових органів Черні-
вецької, Житомирської, Сумської областей та м. Київ було організо-
вано навчання щодо застосування ґендерно орієнтованого підходу в 
бюджетному процесі, а також з бюджетної грамотності.

Розширення діяльності 
Проекту «Ґендерне бюджетування 
в Україні»
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Протягом 2015-2018 років робочими групами із ҐОБ в регіонах 
було проведено аналіз 85 бюджетних програм, які фінансуються 
з місцевих бюджетів. 

Ґендерний бюджетний аналіз (ҐБА) програм дозволяє виявити 
ґендерні розриви у розподілі коштів на потреби жінок та 
чоловіків, хлопців та дівчат. Робочі групи напрацьовують 
рекомендації щодо покращення бюджетних документів, 
зокрема програм, задля подолання ґендерних розривів. 

Рекомендації представляються під час спільних нарад пред-
ставників та представниць робочих груп за участю Міністерства 
фінансів України та галузевих міністерств. У 2018 році в ході ГБА 
18 областей напрацювали пропозиції та рекомендації для 
центральних органів виконавчої влади з метою скорочення 
виявлених ґендерних розривів у галузях
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Паспорти бюджетних 
програм на 2018 рiк

Враховано ґендерний аспект
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За результатами роботи 
із впровадження ҐОБ на 
місцевому рівні у 2018 
році були внесені зміни 
до 60 паспортів 
програм, що фінансу-
ються з місцевих 
бюджетів. Мета, показ-
ники та додатки цих 
програм є ґендерно 
орієнтованими.



Починаючи з 2017 року, Проектом було запроваджено діяль-
ність Школи тренерів та тренерок з ҐОБ. У школі беруть участь 
державні службовці різних рівнів управління. Мета школи - 
надання базових знань та формування навичок з планування 
та проведення тренінгів з ґендерно орієнтованого бюджету-
вання для учасників бюджетного процесу. 

Під час навчальних тренінгів учасники та учасниці отриму-
ють знання про ґендерно орієнтоване бюджетування, 
засвоюють методику ґендерного бюджетного аналізу, 
знайомляться з різними аспектами публічних виступів (під 
час виконання практичних вправ). 

Після фінального тестування, випускники та випускниці 
Школи залучаються Проектом та робочими групами з ҐОБ 
до тренінгів з ґендерно орієнтованого бюджетування для 
учасників бюджетного процесу на місцевому рівні і само-
стійно популяризують застосування методики ҐОБ. 

Школа тренерів 
та тренерок з ҐОБ 



У листопаді 2018 року на сайті Прометеус стартує інноваційний 
навчальний онлайн-курс «Ґендерно орієнтоване бюджетування для 
розвитку громад» для усіх, хто бажає дізнатися більше про ґендерне 
бюджетування та про методику проведення ґендерного бюджетного 
аналізу.

Розробка онлайн-курсу стала можливою завдяки плідній співпраці та 
партнерству Проекту «Ґендерне бюджетування в Україні», який 
фінансується Швецією, та Проекту USAID «Розробка курсу на зміцнен-
ня місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС). Курс було підготов-
лено громадською організацією «Бюро ґендерних стратегій і бюдже-
тування» на замовлення Проекту «Ґендерне бюджетування в Україні». 

Навчальний онлайн-курс може бути корисним як фахівцям, що 
займаються питаннями бюджетування, так і широкому колу осіб, які 
цікавляться питаннями розвитку громад, підвищення ефективності 
місцевих бюджетів та забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків, адже ҐОБ поєднує два процеси: забезпечення 
ґендерної рівності і управління публічними фінансами.

Запрошуємо на онлайн-курс із ґендерного бюджетування!

Анонс! Онлайн-курс «Ґендерно орієнтоване 
бюджетування для розвитку громад» 

grbproject.orgGRBinUkraine

ҐОБ – це комплексний ґендерний підхід в бюджетній полі-
тиці та бюджетному процесі на державному й місцевому 
рівнях, що включає розподіл бюджетних коштів за ґендер-
ним принципом. 

ҐОБ в Україні впроваджує Міністерство фінансів України, за 
підтримки Проекту «Гендерне бюджетування в Україні», що 
фінансується Швецією.

Більш детально 
читайте за 
посиланнями:


