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ГЕНДЕРНІ ПИТАННЯ У ОХОРОНІ ТА ГІГІЄНІ ПРАЦІ. 

Гендерні питання з охорони та гігієни праці.  Громадські та психологічні проблеми, 

пов'язані з роллю в суспільстві осіб чоловічої і жіночої статі, так як відмінності в моделях 

поведінки чоловіків і жінок можуть стати причинами внутрішньоособистісних, 

міжособистісних і міжгрупових конфліктів. До гендерних проблем відносяться: гендерна 

нерівність (характеристика соціального устрою, відповідно до якої різні соціальні групи 

мають стійкими відмінностями і витікаючими з них нерівними можливостями в суспільстві), 

гендерна дискримінація, гендерні стереотипи (що сформувалися в культурі узагальнені 

уявлення про те, як повинні поводитися чоловіки і жінки), гендерно-рольової стрес (стан 

нервового напруження, що виникає, коли індивіду важко підтримувати стандарт традиційної 

гендерної ролі або він змушений проявляти поведінку, характерну для протилежної 

гендерної ролі).  

Гендерні індикатори (Гендерно-чутливі індикатори) - це покажчики або вимірники, що 

використовують кількісні та якісні показники для підсумовування гендерно значущих змін, 

що відбуваються в суспільстві протягом певного періоду часу. Гендерні індикатори містять 

прямі свідчення становища жінок щодо певного нормативного стандарту. Вони - необхідна і 

корисна складова, в поєднанні з іншими оціночними техніками, для вимірювання результатів 

діяльності держави як у спільних проектах, так і в спеціальних ініціативах, здійснюваних в 

країні, які націлені на врахування інтересів обох соціально-статевих груп населення. Існує 

два типи індикаторів: кількісні та якісні. Повна одностайність щодо змісту понять кількісні 

та якісні індикатори відсутня. Кількісні індикатори грунтується на інформації, одержуваної в 

результаті проведення переписів, опитувань, підрахунків і адміністративних записів і є 

мірилом економічних та інших аспектів рівня і якості життя. Якісні індикатори пов'язані з 

рівнем і якістю життя і використовують інформацію про рівень задоволеності або 

незадоволеності особистими і соціально-економічними умовами. Якісний аналіз включає 

розгляд кількісних і якісних соціальних процесів шляхом використання низки аналітичних 

прийомів і методів. Якісний аналіз можна використовувати, наприклад, для дослідження 

взаємозалежності між чисельністю жінок-парламентаріїв і ступенем їх впливу на процес 

прийняття рішень. Його можна застосовувати для з'ясування ряду обставин: скільки разів 

питання, що стосуються гендерної справедливості, піднімалися у вищому законодавчому 

органі; яке законодавство, пов'язане з гендерної справедливістю, було прийнято або 

отримало подальше законодавче розвиток; чи справляють вплив виступу жінок на 

законодавчий процес; як можна підтримати жінок в їх діяльності по досягненню гендерної 



справедливості, втім, як і інші їхні політичні ініціативи. Якісний аналіз як ніколи доречний 

для з'ясування впливу жіночого політичного представництва на більш широкі соціальні 

проблеми і на функціонування уряду. 

 Індикатори являють собою базовий інструментарій в процесі моніторингу та оцінки дій 

з розвитку.  

Нормативний характер індикаторів обумовлює необхідність приділяти увагу 

визначенню стандарту або критерію, закладених в будь-якому індикаторі. Наприклад, що є 

нормою при аналізі статусу жінок: положення чоловіків в тій же країні - або становище 

жінок в інших країнах? 

 Індикатори як інструменти вимірювання соціальних зрушень знаходяться в центрі 

уваги політичних сил, тому всі індикатори мають своє власне політична спадщина і 

пристрасть. Це важливо усвідомлювати, оскільки певні типи індикаторів, особливо кількісні, 

розглядаються як "об'єктивні" і тому знаходять легітимність. 

Головна стратегія, що базується на гендерно-чутливих індикаторах, полягає в 

комбінованому застосуванні кількісних і якісних методів для вимірювання змін в гендерному 

статусі суспільства, що відбуваються в часі. Доповідь ООН "Про розвиток людини" (1995) 

містить заяви про необхідність залучення уваги керівників високого рангу до гендерно-

чутливим індикаторам як початкового кроку на шляху зміни політики, заснованої на 

упередженнях щодо жінок. 

 Користь гендерних індикаторів обумовлена їх здатністю вказувати на зміни в статусі і 

ролі жінок і чоловіків у часі і, таким чином, вимірювати: чи досягається мета гендерної 

справедливості. 


