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у статті розглянуто гендерну нерівність у закладах освіти. розкрито гендерні проблеми у загальноосвітніх 
закладах, а також можливості подолання гендерної нерівності в українському суспільстві. досліджено 
структуру шведської системи освіти у контексті гендерної нерівності. запропоновано з метою вдоскона-
лення системи освіти в україни застосування методу 3r. наведено і обґрунтовано гендерне бюджетування 
як джерело аналізу державних бюджетів і планування в закладах освіти з врахуванням гендерної рівності. 
визначено ефективність планування роботи закладів освіти у Швеції.
ключові слова: освіта, гендерна нерівність, гендерне бюджетування, планування в закладах освіти.

Постановка проблеми. Фемінізація вітчиз-
няної школи, особливо, початкової, при-

вела до фемінізації вимог до учнів, встановлен-
ня жіночих еталонів поведінки. Більшість учнів 
після закінчення школи і досі обирають застарілі 
кар’єрні шляхи. крім цього, хоча дівчата в цілому 
добре навчаються, багато з них буде отримувати 
заробітну плату на 20% менше, ніж чоловіки (дані 
по україні, 2018 р.) [1, c. 94]. Багато з цих питань 
залишають без уваги у школах, оскільки вчителі 
та викладачі в освіті недооцінюють їх важливість. 
для традиційної педагогіки характерним є фор-
мування в процесі освіти і виховання типу осо-
бистості, яка бажана для суспільства, враховуючи 
стать, а для гендерної – ставлення до особистості 
в її розвитку і вихованні виходячи за традицій-
ні рамки статі. це не означає, що школи мають 
просто поділити учнів на хлопців та дівчат і роз-
робляти ініціативи, які відповідатимуть і будуть 
орієнтуватись на кожну з цих груп. для того, щоб 
знищити дискримінацію, необхідно приділяти ува-
гу забезпеченню гендерної рівності, рівному пози-
тивному ставленню до дівчат та хлопців, а також 
навчанню з гендерних питань. у школах має ак-
центуватись більше уваги аналізу взаємозв’язків 
між різними аспектами рівності, щоб учні успішно 
вчилися і були впевненими у собі особистостями, 
відповідальними, активними громадянами. осві-
та має допомогти визначати стереотипні погляди 
та їх пом’якшувати.

аналіз останніх наукових досліджень і публі-
кацій. Беручи до уваги, що в нашому суспіль-
стві спостерігається, головним чином, негативне 
ставлення до гендеру як такого і до гендерної 
рівності в цілому. у численних працях україн-
ських і зарубіжних учених більшою чи меншою 
мірою висвітлена освітня проблематика гендеру, 
а саме: теоретичні засади гендерної педагогіки 
(с. Бухен, М. горсткемпер, к. деріхс кунстманн, 
в. кравець, П. Мільгоффер, х. Фімер, л. Штильо-
ва); гендерні аспекти навчання і виховання учнів 
(е. Брайтенбах, т. голованова, а. кайзер, н. куто-
ва, о. Петренко, г. Фаульстіх-віеланд, г. Шума-
хер); гендерна рівність у шкільній освіті (т. гово-
рун, г. Браун, у. кессельс, л. Фрід); формування 
гендерної культури молоді (о. кізь, о. кікінеж-
ді, П. Міддлетон, а. Пренгель), шляхи реалізації 
гендерної освіти в вищих навчальних закладах 

(Б. Блетнер, М. Брендель, г. демиденко, с. кер-
гер, о. Петренко, л. Шустова) [2, c. 164]. актуаль-
ність гендерної проблематики, її нерозробленість 
у вітчизняній педагогіці, об’єктивна потреба в те-
оретичному та практичному вивченні зарубіж-
ного педагогічного досвіду зумовили необхідність 
вивчення загальних тенденцій гендерної освіти 
в вищих навчальних закладах німеччини, які ви-
світлюють тенденції гендерної політики в Європі 
й україні [3, c. 125]. окрім того, останнім часом 
проблеми, гендерної рівності, гендерної стратегії, 
гендерної освіти стають частіше темами для об-
говорення на наукових конференціях. водночас, 
недостатньо уваги приділяється вивченню досвіду 
Швеції, країни, що має реальні здобутки у плані 
впровадження гендерної рівності.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. гендерна рівність є голов-
ним правом та обов’язковою умовою отримання 
цілі зростання, соціальної єдності та демократії. 
Проте, нерівність продовжує існувати і може по-
глиблюватися, якщо освіта та культура будуть 
зберігати гендерні шаблони. освіта має бути за-
цікавлена на викоріненні гендерних стереотипів 
вже у ранньому віці, залучати молодь до вибору 
нетрадиційних та цікавих шляхів навчання, по-
кращувати обізнаність викладачів та студентів 
з гендерних проблем. система освіти повинна 
надавати належну кваліфікацію, тому питання 
і проблеми, пов’язані з гендерними аспектами 
та нерівністю, не можна залишати без уваги.

мета статті. Метою статті є означення гендер-
них проблем в освіті, аналіз планування роботи 
закладів освіти у Швеції з врахуванням гендер-
них аспектів, визначення та характеристика ета-
пів планування та інтеграції стратегій гендерного 
підходу у навчально-виховний процес шведських 
навчальних закладів. 

виклад основного матеріалу. у спеціаль-
ній науковій літературі наведено чіткі і глибокі 
визначення таких термінів як «стать» та «ген-
дер», але в українській та інших мовах між цими 
термінами і поняттями немає відчутної різниці.  
ці мовні ознаки дуже часто заважають краще 
побачити різницю між термінологічними апара-
том, тобто біологічним поняттям «стать» та со-
ціальним поняттям «гендер», що призводить до 
помилкового сприйняття гендерної нерівності.
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сюзен Макгі Бейлі і Патриція Б. кембел зау-
важують, що люди мають залишити у минулому 
судження освіти і науки як гри з нульовою су-
мою, де кожний крок уперед для хлопців автома-
тично означає крок назад для дівчат. у школах 
залишаються проблеми з плануванням, розумін-
ням, але це не питання, що стосуються «тільки 
дівчат» або «тільки хлопців» [4, c. 92]. наприклад, 
надання учням наочних прикладів з практичного 
досвіду, що показують зв’язок між наукою і ре-
альним життям, виявився корисним для залу-
чення до глибинного розуміння науки. табу на 
образи і негативне ставлення до інших дозволяє 
дітям комфортніше відчувати себе у класі; хлоп-
ці краще вчаться, коли в них немає потреби пе-
реживати про можливі приниження і образи. 

наведене дає підстави констатувати той 
факт, що планування у галузі освіти повинне ак-
центувати на подоланні гендерних стереотипів, 
впровадженні та проведенні навчально-просвіт-
ницьких курсів для вчителів і учнів. у подоланні 
стереотипів важливу роль мають відіграти засо-
би масової інформації. вони можуть сприяти по-
данню реалістичної картини щодо навичок і по-
тенціалу у сучасному соціумі і уникати їх опису 
у принизливий або образливий спосіб. 

в україні низький відсоток чоловіків серед 
педагогічного складу спричиняє формування 
і підтримку гендерних міфів (про чоловічу гру-
бість, про жіночу логіку). наявність стереотипів, 
у свою чергу, призводить до гендерного дисба-
лансу у педагогічній спільноті;

1. засвоєння навчального матеріалу може 
відбуватися однобічно, не збалансовано через 
брак чоловічого підходу.

2. відсутність рольової моделі чоловіка-
вчителя може призводити до однобічного форму-
вання особистості школяра.

3. хлопчики і дівчатка можуть відчувати не-
адекватну емоційну прив'язаність до жінок і від-
чуження до чоловіків, чи, при зворотній реакції, – 
ворожість до жінок і надмірну довіру до чоловіків.

4. у чоловіків, які є вилученими з проце-
су піклування і навчання, в професійних ролях 
і в професійній зайнятості загалом залишається 
все менше місця для емоцій і виявів прихильності.

5. культивація фемінності дискримінує інте-
реси хлопців, не зацікавлює їх у процесі навчанні, 
і, водночас, перешкоджає формуванню дівчачої 
самооцінки та стереотипізує їх поведінку.

6. у сучасній фемінізованій початковій школі 
вчительки тиснуть на хлопчиків своїм авторите-
том, змушуючи відчувати власну неповноцінність. 
тиск призводить до того, що хлопчики змушені 
будувати свою гендерну ідентичність переважно 
на негативних засадах: бути несхожими на дівча-
ток, не брати участі у «жіночих» видах діяльності.

7. викладання вважається «жіночою» спра-
вою, так звана, жіноча робота з погляду рівня про-
фесійних вимог та отримуваної винагороди дуже 
часто розглядається як менш вартісна, відповідно 
оплата вчительської праці залишається низькою.

8. у початковій освіті не використовується 
людський ресурс обох статей.

9. Має місце дискримінація вчительської 
професії: поява хибної думки, що якщо чоловіки 
не працюють учителями, цураються цієї профе-
сії, значить, вона непрестижна.

10. відбувається дискримінація жінок (мож-
лива поява хибного уявлення, що жінка не здатна 
виконувати роботу, яку роблять чоловіки у «нор-
мальному житті», то ж їй залишається йти пра-
цювати до школи). наведені проблеми є харак-
терними для багатьох європейських країн, проте 
деякі з них у більшості знайшли розв’язання 
у шведській системі освіти [5, c. 136].

дослідження позитивного досвіду Швеції у об-
раній проблематиці зумовлене найвищим сту-
пенем розвитку гендерної рівності у цій країні. 
Швеція разом з низкою інших північних країн, 
вже давно розглядалася як лідер в галузі гендер-
ної рівності. гендер та освіта – це розширений 
науковий напрям у Швеції та інших країнах Пів-
нічної Європи. 

нещодавно карлберг і Бондестам склали пу-
блікацію за період з 1969 по 2016 рік. аналіз цих 
досліджень полягає в тому, що сімдесят відсо-
тків 160 000 людей, які працюють у шведській 
школі та в системі освіти для дорослих були 
жінками у 2015/16 роках. Більшість з них пра-
цюють в первинних і загальноосвітніх школах. 
гендерний розподіл нерівномірний майже у всіх 
областях. у дошкільних класах лише 6 відсотків 
вчителів – чоловіки та 94 відсотки жінки. у по-
чаткових школах (1-6 класи) 76% вчителів жін-
ки та 24 відсотки – чоловіки. у середніх школах 
близько половини вчителів це чоловіки, а поло-
вина з них – жінки. це ілюструє, що вертикаль-
на сегрегація між різними віковими групами все 
ще переважає, але кількість жінок в управлінні 
школою зростає [6, c. 47]. 

разом з тим, потребує розуміння те, як іс-
нує та підтримується звичайний гендерний по-
рядок на всіх освітніх і політичних щаблях сус-
пільства. наведене дає підстави для формування 
проміжного логічного висновку про те, що освіта 
та вплив на науку означають значно більше, ніж 
просто представництво в освітніх органах. у про-
цесі соціалізації з формуються норми та цін-
ності, які можуть відрізнятися для різних ста-
тей. вважається, що інтереси дівчат становлять 
меншу цінність порівняно з інтересами хлопців. 
це призводить до того, що жінки виростають зі 
слабким почуттям самоповаги. Процес соціаліза-
ції часто називають «порядком гендерної влади»  
[7, c. 157]. Ми часто не звертаємо увагу на ген-
дерні аспекти, адже вони є звичними та буден-
ними, що сприймаються як належне. коли від-
буваються зміни з метою забезпечення рівності 
в освіті і житті зокрема (а це часто передбачає 
перерозподіл обов’язків), постає питання влади. 
успіх системи освіти і навчання у задоволенні 
потреб має колосальне значення для забезпечен-
ня рівності у нашому житті. 

отже, рівність на рівні школи може зводитися 
до здійснення відчутних та конкретних перетво-
рень в умовах навчання. наразі гендерна рівність 
є загальноприйнятою концепцією у стратегічних 
документах та описах цілей, що їх слід досяг-
нути. водночас впровадження ґендерної рівності 
у реальність потребує дещо більших зусиль, ніж 
просто загальні розповіді про цілі, благі наміри 
та їх формулювання [8, c. 103]. 

трансформація цих декларацій з підвищення 
рівності у конкретні справи потребує практичних 
методів постановки задач та їх виконання. одним 
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з них є метод r3, який було винайдено гертрудою 
острьом (gertrud еstrцm) спільно зі Шведською 
асоціацією органів місцевої влади. він був ство-
рений для муніципалітетів і є доцільним і дієвим 
у здійсненні гендерного моніторингу та комплек-
сного гендерного підходу в роботі навчальних 
закладів. Мета 3r – аналіз ком плексного ген-
дерного підходу для того, щоб виявити норми 
та цінності, що визначають настрої. 3r означа-
ють: репрезентація, ресурси та реалії (англ. – 
representation, resources, realia). вони можуть 
бути охарактеризовані як системна відповідь на 
запитання «хто що отримує і на яких умовах?». 
3r можуть використовуватися для досліджень, 
коли кількісне вивчення перших двох r, тобто 
репрезентації та ресурсів, формує основу третьо-
го r, тобто реалій, які є здебільшого якісними. за 
допомогою простого вивчення та аналізу можна 
ініціювати на місцевому рівні обговорення проб-
лематики рівності на основі поточної діяльності. 
3r може застосовуватися до дослідження відпо-
відної проблеми, пов’язаної з умовами та мож-
ливостями жінок і чоловіків, дівчат та хлопців 
у шкільній діяльності. на основі 3r формується 
стратегія досягнення гендерної рівності у закла-
дах освіти [9].

важливо, щоб діти, незалежно від статі, отри-
мували знання, практичні навички, задоволен-
ня від освітнього процесу, а також впевненість 
у своїх силах і можливостях яких вони потребу-
ватимуть, коли подорослішають, щоб кожен з них 
міг взяти на себе відповідальність для подолання 
перепон на життєвому шляху. у цьому контек-
сті роль закладу освіти є надзвичайно важливою. 
водночас дослідження, що проводилися в усьо-
му світі, розповідають про те, що умови для ді-
вчаток та хлопців є різними. вони зустрічаються 
неоднаковими очікуваннями та вимогами з боку 
оточення. у дитинстві дітям дають різні характе-
ристики, з ними по-різному поводяться батьки, 
вчителі і викладачі. хлопців заохочують рухати 
ногами та руками, у той час як дівчат тримають 
у спокої та безпеці в руках батьків. звичні уяв-
лення про те, якими мають бути чоловіки та жін-
ки, можуть викривити справжні індивідуальні 
потреби людини, інтереси та потенціал окремої 
дитини. дівчата часто описуються як спокійні, 
виважені, схильні до стосунків або зацікавле-
ні у мовах, а хлопці – як бешкетники, непоси-
дючі, орієнтовані на активні дії або зацікавлені 
у технологіях і комп’ютерних програмах. але чи 
насправді це так? як стоїть питання гендерно-
стереотипних концептів та очікувань? чи може 
усвідомлення важливості власної статі призвес-
ти до того, що дівчата та хлопці будуть прагну-
ти різносторонньо розвиватись та сприймати їх 
тими, ким вони є насправді, без стереотипів? чи 
руйнуються гендерні уявлення, чи вони тільки 
міцнішають? чи мають дівчата і хлопці стимул 
до розвитку і вдосконалення їх потенціалу та ін-
тересів, незважаючи на стать [10, c. 209]? 

наступним кроком є розподіл ресурсів між 
програмами закладів освіти старшого рівня. комі-
тет з освіти м. чьопінг (Швеція) провів аналіз про-
грам загальноосвітніх шкіл і вищих навчальних 
закладів старшого рівня у гендерному аспекті. 
Програми в основному охоплювали хлопців, – це 
техніка транспортних заходів, промислова техніка 

та електротехніка. Програми для дівчат – це про-
грами з оздоровлення дітей та програми з ділової 
справи та адміністрування. у рамках дослідження 
r2 (ресурси) було порівняно витрати на програми 
для хлопців і дівчат. як виявилось, вони значно 
різнилися. Програми, які здебільшого відвідували 
хлопці, вартували від 81 до 114 тис. шведських 
крон. у той же час програми, відвідувані дівчата-
ми, коштували від 48 до 67 тис. крон. відповідно, 
у комітеті почали обговорювати причини значнох 
різниці у вартості програм, частіше відвідуваних 
хлопцями, порівняно з тими, де переважну біль-
шість відвідувачів становили дівчата. Простим по-
ясненням було те, що деякі програми є об’єктивно 
дорожчими з огляду на потребу у більш дорогих 
приміщеннях та обладнанні. головуючий дотри-
мувався тієї думки, що цього недостатньо, аби по-
яснити відмінність, оскільки від початку було до-
зволено, щоб програми, більш широко відвідувані 
хлопцями, коштували більше. якби ресурси були 
б розподілені між програмами більш рівномірно, 
скільки додаткових комп’ютерів могли запропо-
нувати учням, наприклад, уроки з ділової справи 
та адміністрування? розподіл коштів між програ-
мами загальноосвітніх шкіл старшого рівня, мож-
ливо, міг би бути обґрунтованим, але чому було 
сплановані саме такі пріоритети у фінансуванні 
цих програм? чи сприяв би інший розподіл ресур-
сів зменшенню гендерної сегрегації у загальноос-
вітніх школах старшого рівня [10, c. 213]? 

окремої уваги заслуговує вивчення гендер-
ного бюджетування у школі. часто приймають 
рішення, що бюджети є гендерно-нейтральними 
і незалежними від цих проблем, хоча насправді 
не беруть до уваги того, що у суспільстві жінки 
та чоловіки мають різні ролі, обов’язки та ресур-
си. отже, слід запровадити гендерне бюджетуван-
ня – процес, у рамках якого оцінюється, чи спри-
яють державні бюджети утвердженню гендерної 
рівності між жінками (дівчатами) та чоловіками 
(хлопцями) для забезпечення змін, які сприяють 
утвердженню гендерній рівності [8, c. 107].

гендерне бюджетування використовувалося 
як джерело аналізу державних бюджетів з метою 
визначення відмінностей впливу дохідної або ви-
даткової частини бюджету на чоловіків та жінок. 
так само може застосовуватися до державного 
фінансування в усіх його формах (наприклад, 
до фінансування школи). цей процес може бути 
простим, якщо ставити правильні запитання. Бю-
джети є вкрай важливими, оскільки вони відо-
бражають той вибір, який зробив уряд або орга-
нізація у видатках задля досягнення соціальних 
та економічних цілей. гендерне бюджетування 
є одним з визначених інструментів комплексного 
гендерного підходу. комплексний гендерний під-
хід визначається як (ре)організація, удоскона-
лення, розвиток та оцінка політичних процесів 
з метою інтеграції ґендерної проблематики в усі 
стратегії на всіх рівнях та етапах суб’єктами, які 
зазвичай приймають участь у формуванні полі-
тики. Ґендерне бюджетування визначається як 
застосування комплексного ґендерного підходу 
у бюджетному процесі. це означає здійснення 
ґендерного аналізу бюджетів, врахування ґен-
дерної проблематики на всіх рівнях бюджетного 
процесу та реструктуризація доходів та видат-
ків для просування ґендерної рівності. Ґендер-
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не бюджетування слід доручати новій когорті 
спеціалістів. Поратися з ним та бути головними 
відповідальними особами мають ті, чиєю повсяк-
денною роботою є формування та впровадження 
державної політики та/або надання послуг. 

за результатами даного дослідження можна 
з впевненістю сказати, що україна може брати 
за основу досвід Швеції. на підтвердження ви-
словленої позиції слід навести думку н.М. ка-
линюк про те, що європейська освітня інтегра-
ція є довготерміновим процесом, що передбачає 
масштабні внутрішні перетворення в усіх сфе-
рах життя європейських країн, передусім, у на-
ціональних системах освіти. освітня інтеграція 
у процесуальному аспекті потребує нових дієвих 
механізмів [11, c. 179]. одним з таких механізмів 
є планування в закладах освіти з врахуванням 
гендерної рівності, повинне включати в себе цілі 
та напрямки розвитку. крім того, план повинен 
описувати, як гендерна рівність буде вбудова-
на в основні напрями діяльності закладів освіти. 
Мета – зробити діяльність закладів більш при-
вабливою для обох статей. гендерна рівність по-
винна стати невід'ємною частиною регулярної ді-
яльності на всіх рівнях закладів освіти [8, с. 107].

План фокусується на освіті, розвитку навичок 
та обміну досвідом і охоплює наступні положення:

1. розвиток навичок на управлінському рівні.
Щоб всі робочі місця були інформовані про 

гендерну проблематику, усі рівні в навчальному 
закладі повинні знати як забезпечити вигідні умо-
ви для гендерної інтеграції і як перевести інтегру-
вання гендерних питань в практичні дії. для цього 
програму підготовки обов'язкового управління по-
трібно розширювати шляхом додавання компо-
нентів гендерної інтеграції. Мета цих компонен-
тів полягає в забезпеченні того, що а всіх ланках 
управління усвідомлюють всі аспекти, що стосу-
ється ґендерної нерівності. слід  запровадити  на-
вчальні програми з управління та еквівалентні 
курси, які повинні спочатку бути проаналізовані 
та розроблені з урахуванням гендерної інтеграції. 

2. зміст та дизайн освітніх програм.
усі програми для студентів повинні бути роз-

роблені з урахуванням впровадження постулатів 
гендерної політики. Що стосується змісту, тек-
стів та зображень, що використовуються у чи-
танні та інших навчальних матеріалах повинні 
бути переглянуті з гендерної та критичної точки 
зору. Що стосується дизайну курсів, то педаго-
гічні колективи та керівники досліджень пови-
нні застосовувати інклюзивне навчання, методи 
зустрічі студентів та дослідників у навчально-
му середовищі. це включає існуючі експертизи 
та аналізи. Поточний зміст та проведення курсів 
з викладання та навчання у закладах освіти ма-
ють бути розглянуті та проаналізовані з точки 

зору гендерної проблематики. це включає в себе 
університети, обов'язковий курс викладання 
та навчання для викладацького складу та курси 
для наукових керівників. 

3. загальнодержавні документи з управління.
для забезпечення того, щоб гендерна пер-

спектива була втілена та реалізована у всіх за-
ходах закладів освіти, всі документи щодо стра-
тегічного управління, такі як програми та плани 
дій, слід розробляти так, щоб гендерні аспекти 
брались до уваги в усіх документах.  

4. набір та підбір кадрів. 
для створення гендерної рівності в різних ка-

тегоріях персоналу повинен набирати силу ген-
дерний підхід. це означає, набір кадрів має бути 
проаналізованим та розвинутим з гендерної точки 
зору. активна гендерна перспектива має застосо-
вуватися в процесах оцінки та розгляду для всіх 
типів посад в університеті/школі, щоб гаранту-
вати призначення на основі об'єктивних рішень. 
Підкріплюються підстави та гендерна рівновага. 

5. внутрішній розподіл ресурсів.
Щоб забезпечити внутрішній розподіл ресур-

сів закладів освіти, керівництву треба діяти на 
об'єктивних підставах та засадах гендерної рівності. 

6. Після впровадження плану.
Що відбувається після впровадження плану 

гендерної рівності? яка оцінка, висновки та рі-
вень досягнутого прогресу? які слід прийняти рі-
шення про те, як продовжити, докладені до цього 
зусилля, та який новий план рівності між чолові-
ками та жінками має бути складено? 

висновки і пропозиції. сприяння інституцій-
них змін в Швеції для досягнення гендерної рів-
ності приносить користь на різних рівнях, таких 
як управління освітою, планування, процедури 
оцінювання досліджень, зацікавленість сторін 
в співробітництві. гендерна рівність розуміється 
як необхідна складова для подальшого розвитку 
освіти, а також сприяння до конкурентоздатності 
навчального закладу, отримання переваги щодо 
залучення талантів, забезпечення фінансування, 
підвищення якості досліджень.

в україні слід докласти більше зусиль для ви-
вчення можливостей впливу ініціатив з гендер-
ної рівності та її дослідження і впровадження 
у навчальні заклади. інституційні зміни вимагають 
більш тривалого періоду часу, щоб виміряти їх 
ефективність. короткострокові та довгострокові на-
слідки повинні забезпечити результат досліджень 
та з плином часу зробити якісні та кількісні дока-
зи більш помітними для розвитку освіти в україні. 
тому ретельний контроль та оцінка стратегій ма-
ють вирішальне значення для більш систематично-
го, якісного та кількісного поліпшення позитивного 
впливу гендерної інтеграції та користь прийнятих 
підходів як у країнах Європи, так і Швеції, зокрема. 
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планирование работЫ УчебнЫх заведений в Швеции  
С Учетом гендернЫх аСпектов 

аннотация
в статье рассмотрены гендерное неравенство в учебных заведениях. раскрыто гендерные пробле-
мы в общеобразовательных учреждениях, а также возможности преодоления гендерного неравенства 
в украинском обществе. исследована структура шведской системы образования в контексте гендерно-
го неравенства. Предложено в целях совершенствования системы образования в украине применения 
метода 3r. Приведены и обоснованно гендерное бюджетирование как источник анализа государствен-
ных бюджетов и планирования в учебных заведениях с учетом гендерного равенства. определена 
эффективность планирования работы учебных заведений в Швеции.
ключевые слова: образование, гендерное неравенство, гендерное бюджетирование, Планирование 
в образовательных учреждениях.
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pLannIng Of the wOrK Of edUCatIOnaL InstItUtIOns  
In sweden In VIew Of gender aspeCts

summary
the article deals with gender inequality in educational institutions. gender problems in general edu-
cational institutions are revealed, as well as opportunities to overcome gender inequality in ukrainian 
society. the structure of the swedish educational system in the context of gender inequality is explored. 
the 3r method is proposed to improve the education system in ukraine. gender budgeting is presented 
and grounded as a source of analysis of state budgets and planning in educational institutions taking into 
account gender equality. the effectiveness of planning the work of educational institutions in sweden is 
determined.
Keywords: education, gender inequality, gender budgeting, planning in educational.


