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ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

РОЗВИТКУ ОСВІТИ 
 

Стаття присвячена визначенню сутності гендерно -орієнтованого бюджетування в сфері освіти в Україні, 

розкриттю переваг його запровадженняв бюджетному процесі. Доведено, що бюджет будь якої країни є 

найбільш вагомим інструментом впливу держави на усі сфери суспільного життя, в тому числі й на освіту. 

Відмінністю використання цього підходу є в визначенні показників результативності, що використовуються в 

паспорті бюджетної програми. Питання  ефективного бюджетування в сфері освіти, яке б враховувало 

потреби всіх груп населення  на сьогоднішній день є поширеним, але на жаль більшість роботи над цим 

напрямком є теоретичним, та не охоплює всіх сфер підходу, що потребують розгляду. Акцент робиться на 

необхідності застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі в напрямку освіти 

направлене на врахування гендерних аспектів у процесі планування, виконання та звітування про виконання 

бюджетних програм аналізу в результаті збору достатньої кількості даних до бюджетних програм, з метою 

усунення гендерних розривів, гендерної дискримінації, та негативних тенденцій під час надання освітніх послуг. 

Ключові слова: Бюджетування, гендерно-орієнтоване бюджетування, бюджетний аналіз, бюджетні 

програми, гендерна асиметрія, гендерний принцип, гендерна рівність. 

 

Постановка проблеми. Особливу увагу в 

сучасному суспільстві приділяють вагомості 

задоволення  потреб розвитку людини, перева-

ги його інтересів над інтересами держави.(4.) 

На зміну ідеології соціальної держави в сучас-

них розвинених країнах сьогодні приходить 

гендерно-орієнтоване бюджетування, що пе-

редбачає справедливий розподіл ресурсів та 

благ у суспільстві з урахуванням всіх потреб 

та змінних чинників, а також подолання різни-

ці між багатими та бідними, для досягнення 

справедливості та рівних можливостей в дос-

тупі до суспільних благ для усіх членів суспі-

льства. Один з важливих напрямів гендерно-

орієнтованого бюджетування це гендерно-

орієнтоване бюджетування в напрямку освіти, 

діяльність якого спрямована на: 

-вирішення проблем гострої гендерної аси-

метрії в доступі до професії вчителя/викладача 

навчально-виховних закладів дошкільної, зага-

льної середньої та професійно-технічної освіти, 

тобто суттєве переважання жінок серед педа-

гогів та фахівців цих закладів,  

-переважання чоловіків на керівних посадах 

цих закладів, гендерний розрив в заробітній 

платі, що пов’язано з переважанням чоловіків 

на керівних посадах, а також із додатковими 

нарахуваннями за трудовий стаж у чоловіків,  

- гендерні стереотипи у виборі напрямів 

навчання та професій для дівчат і хлопців.  

До переваг гендерно-орієнтованого бюдже-

тування в напрямку освіти належить забезпе-

чення рівності прав жінок і чоловіків у всіх 

сферах життєдіяльності. Під ним розуміють за-

стосування комплексного гендерного підходу 

в бюджетній політиці та бюджетному процесі, 

яке передбачатиме розподіл бюджетних 

коштів у відповідності до гендерного прин-

ципу, що веде до посилення прозорості та 

підконтрольності використання бюджет-

них коштів.  

На думку сучасних науковців: Гендерно-

орієнтований підхід у бюджетному процесі 

означає врахування гендерних аспектів на всіх 

стадіях бюджетного процесу та висвітлення у 

відповідних бюджетних документах 

цілеспрямованості на забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків, тобто 

гендерної рівності. (1) 
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Впровадження гендерно-орієнтованого під-

ходу до планування бюджетів вимагає певних 

передумов: підтримки органами місцевого са-

моврядування спеціальної політики гендерної 

рівності та розуміння інструментів її реалізації; 

наявності політичної волі щодо інтегрування 

гендерної проблематики до бюджетних про-

грам; наявності відповідної гендерно-дезагре-

гованої статистики (статистики у розрізі чоло-

віків та жінок, сільського та міського населен-

ня, та інших характеристик), яка дає змогу кра-

ще оцінити проблеми та розробити рекоменда-

ції для виправлення гендерної асиметрії та 

дисбалансу; інформаційної та просвітницької 

роботи щодо змісту та переваг гендерно-орієн-

тованого підходу до бюджетування; наявності 

реальних інструментів залучення чоловіків та 

жінок до процесів бюджетування [1, с. 14-15]. 

Метою статті є розгляд системи гендерно-

орієнтованого бюджетування як фундамента-

льного інструменту впровадження справедли-

вого та раціонального підходу до розподілу 

коштів державного бюджету. 

Основними елементами гендерно-орієнто-

ваного бюджету виступають: гендерний аналіз 

бюджету; розробка та внесення змін до чинних 

бюджетних програм для того, щоб забезпечити 

більшу гендерну рівність при розподілі коштів 

бюджету; системна інтеграція гендерно-орієн-

тованого бюджетування у про-цеси плануван-

ня і виконання бюджетних показників.  

Згідно з визначенням Організації 

Об’єднаних Націй, інтеграція гендерного під-

ходу – це «процес оцінювання того, які наслід-

ки матиме для жінок та чоловіків здійснення 

будь-якого планованого заходу, у тому числі 

застосування законодавства, стратегічної полі-

тики та програм в усіх сферах і на всіх рівнях. 

Цілеспрямоване впровадження гендерного під-

ходу означає обов’язкове врахування інтересів 

та досвіду як жінок, так і чоловіків під час роз-

роблення, реалізації, моніторингу та оцінюван-

ня стратегічних заходів і програм у всіх полі-

тичних, економічних та соціальних сферах, 

щоб забезпечити одержання чоловіками та 

жінками однакової вигоди від реалізації цих 

заходів і програм та ліквідувати будь-яку 

нерівність» (1) 

Гендерний бюджетний аналіз з внесенням 

змін до бюджетних програм зазвичай застосо-

вується у галузях соціального захисту населен-

ня, зайнятості, при реалізації освітніх, еколо-

гічних програм, наданні медичних послуг. Він 

являє собою аналіз програм, що фінансуються 

з бюджету та наскільки їх заходи задовольня-

ють потреби різних статей і різних соціальних 

груп (5). Але не зважаючи на це впродовж 

тривалого часу така практика здійснювалась 

зусиллями активістів та мала виключно епізо-

дичний характер, що не дозволяло створити 

стабільну і постійну систему гендерного ком-

понента в бюджетній сфері. Із прийняттям у 

2018 році Державної соціальної програми за-

безпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків на період до 2021 року (3). Ураху-

вання гендерного компонента у державному 

управлінні, в тому числі у бюджетній сфері 

має набути системного характеру. Відповідно 

до завдань Програми, за період її виконання 

передбачене проведення гендерно-правової 

експертизи вітчизняного правового поля, вдос-

коналення статистичної звітності в кон-тексті 

використання показників у розрізі статей та 

різних соціальних груп; врахування гендерно-

го компонента при проведенні реформ та скла-

данні програм соціально-економічного розвит-

ку на рівні держави та окремих регіонів; роз-

робка механізмів реалізації прав на захист від 

дискримінації та вирішення гендерних проблем.  

Висновки та пропозиції. Таким чином, 

випливає факт, що гендерно-орієнтований під-

хід до бюджетування в сфері освіти володіє 

низкою вагомих переваг, які роблять актуаль-

ним його широке впровадження у вітчизняну 

практику складання і виконання бюджетів. 

Для впровадження якого потрібно провести 

комплексний гендерний аналіз освітніх бюд-

жетних програм та внести в них зміни з враху-

ванням гендерних аспектів. Він дає змогу не 

тільки знизити гостроту проблем нерівності у 

доступі до бюджетних послуг, дискримінації 

за статевою, соціальною чи іншою ознакою, в 

сфері освіти але й виступає дієвим інстру-

ментом підвищення ефективності використан-

ня коштів бюджету й демократизації процесу 

управління державними фінансами. 
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ГЕНДЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья посвящена определению сущности гендерно ориентированного бюджетирования в сфере образования 

в Украине, раскрытию преимуществ реализации проекта в бюджетном процессе. Доказано, что бюджет 

любой страны является наиболее весомым инструментом влияния государства на все сферы общественной 

жизни, в том числе и на образование. Отличием использования этого подхода является в определении 

показателей результативности, используемых в паспорте бюджетной программы. Вопрос эффективного 

бюджетирования в сфере образования, которое бы учитывало потребности всех групп населения на 

сегодняшний день является самым распространенным, но к сожалению большинство работы над этим 

направлением является теоретическим, и не охватывает всех сфер подхода, требующих рассмотрения. 

Акцент делается на необходимости применения гендерно-ориентированного подхода в бюджетном процессе в 

направлении образования направлено на учет гендерных аспектов в процессе планирования, выполнения и 

отчетности о выполнении бюджетных программ анализа в результате сбора достаточного количества 

данных в бюджетных программ, с целью устранения гендерных разрывов, гендерной дискриминации и 

негативных тенденций при предоставлении образовательных услуг. 

Ключевые слова: Бюджетирование, гендерно-ориентированное бюджетирование, бюджетный анализ, 

бюджетные программы, гендерная асимметрия, гендерный принцип, гендерное равенство. 
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GENDER-ORIENTED BUDGETING AS A TOOL OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT 

The article is devoted to defining the essence of gender-oriented budgeting in the field of education in Ukraine, 

revealing the benefits of its introduction in the budget process. It is proved that the budget of any country is the most 

important tool of the state's influence on all spheres of public life, including education. The difference in using this 

approach is in determining the performance indicators used in the budget program passport. The issue of effective 

budgeting in the field of education, which would take into account the needs of all groups of the population today is 

common, but unfortunately most of the work in this area is theoretical and does not cover all areas of approach that 

need to be considered. Emphasis is placed on the need to apply a gender-oriented approach in the budget process in the 

direction of education aimed at gender mainstreaming in the planning, implementation and reporting on the 

implementation of budget analysis programs as a result of collecting sufficient data to budget programs to eliminate 

gender gaps, gender discrimination , and negative trends in the provision of educational services. 

Keywords: Budgeting, gender-oriented budgeting, budget analysis, budget programs, gender asymmetry, gender 

principle, gender equality. 
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