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Абетка
для тих, хто

має намір 
займатися 

громадською 
діяльністю



Видання підготовлено за результатами 
проекту «ВПО та приймаючі громади: 
розбудова толерантності через діалог»  
з метою допомогти тим, хто 
має бажання та намір займатися 
громадською діяльністю, в т. ч. особам 
з числа ВПО та тим, хто реалізує 
проекти для цієї цільової групи швидко 
оволодіти термінологією цього сектору.



Про Український 
жіночий фонд

З 2000 р. в Україні пра-
цює Український Жі-
ночий Фонд — міжна-
родна благодійна організація, яка надає 
фінансову, інформаційну і консультативну 
допомогу організаціям громадянського 
суспільства (ОГС) з України, Молдови і Бі-
лорусі та представляє в Україні Мережеву 
жіночу програму Інституту відкритого су-
спільства. Свою місію УЖФ визначає на-
ступними чином: 

«Ми прагнемо допомогти ОГС, зокре-
ма жіночим, відігравати активну 
роль у процесах розбудови демокра-
тичного суспільства, яке забезпечує 
рівність, справедливість та реаліза-
цію людських прав шляхом підтрим-
ки громадянського суспільства через 
надання фінансових можливостей».
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За ініціативи та підтримки Українського жі-
ночого фонду в Україні реалізуються проек-
ти, які сприяють посиленню позицій жінок 
в суспільстві, розвитку жіночого лідерства. 

Саме таким став проект «ВПО та при-
ймаючі громади: розбудова толерант-
ності через діалог», що реалізується 
у 2016—2017 рр. у чотирьох областях 
України: Харківській, Херсонській, Дні-
пропетровській та Вінницькій області за 
підтримки фонду Чарльза Стюарта Мот-
та (Канада). 

Про Фонд 
Стюарта Мотта
в Україні

Місія програми розвитку громадянсько-
го суспільства полягає в підтримці зусиль, 
які допомагають побудові демократичних 
інститутів, зміцненню місцевих громад, 
сприянні справедливому та рівноправно-
му доступу до ресурсів, в забезпеченні по-
ваги до прав та різних поглядів.
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Напрямки діяльності: в Україні фонд 
надає гранти організаціям, які долуча-
ють громадян до процесів покращення 
їхнього життя на рівні громади; які розви-
вають ефективну філантропію, особливо 
шляхом розбудови спроможності місце-
вих грантодавців як на локальному, так 
і на національному рівнях; ефективним 
національним правозахисним мережам 
та коаліціям на їхню розбудову і зміцнен-
ня. Такі мережі та коаліції повинні без-
посередньо працювати з громадянами 
та широкою громадськістю шляхом за-
лучення до своєї діяльності або надання 
інформації про права людини і не орієн-
туватися виключно на просуванні змін в 
законодавстві. 
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Про проект 
«ВПО та приймаючі громади: 
розбудова толерантності 
через діалог»

Мета проекту: посилення громад та 
надання їм допомоги у напрацюванні 
рішень у відповідь на різні проблеми, 
що виникають у нових умовах, забезпе-
чення «м’якої» інтеграції у громади ви-
мушених змінити своє життя жінок та на-
лагодження їхньої взаємодії із місцевою 
владою. 

У рамках проекту було здійснено різ-
номанітні діяльності такі, як: 
• базовий курс з 4 тренінгів по 4 години 

для жінок ВПО для безконфліктної ко-
мунікації та планування;

• підвищені тренінги для ініціативних 
жінок ВПО з активізації громади;

• щотижневі індивідуальні та групові 
консультації з різноманітних тем;

• тренінги для вчительства;
• обмінні поїздки для найактивніших 
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жінок в інші регіони для обміну ідея-
ми та спільних заходів;

• круглі столи для налагодження діало-
гу з владою і громадою;

• конкурс проектів для учасниць тре-
нінгів;

• розроблені методичні матеріали 
«Скарбничка» та данне видання.

Партнер проекту: 
Центр гендерної культури

Команда проекту:
Вікторія Преображенська

+38 (095) 415-22-77 
v-p82@mail.ru

Юлія Башук
+38 (099) 688-01-88
imagestatus@gmail.com 

Олена Зіненко
+38-066-980-68-00
zinenkoe@gmail.com 

Тетяна Ісаєва
+38-050-403-13-25
gendermuseum@gmail.com
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АДВОКАЦІЯ, АДВОКАСІ, 
ЕДВОКАСІ, АДВОКАТУВАННЯ
(англ. аdvocacy)
діяльність уповноваженої особи чи органі-
зації з представництва та захисту інтересів 
індивіда або групи людей з метою отри-
мання доступу до благ, на які вони мають 
право, але не можуть його реалізувати.

АКТИВІЗМ
(від лат. аctivus)
різноманітні види людської діяльності, 
спрямовані на досягнення політичних, 
економічних, соціальних чи якихось ін-
ших змін, в т. ч. участь у громадських 
організаціях, політичних партіях, бойко-
тування, страйки, вуличні марші, голоду-
вання тощо.

АКТИВІСТ / АКТИВІСТКА
людина, яка безкорисливо для себе інди-
відуально або у складі організованої гру-
пи, пропагує чи реалізує певну ідею, на-
правлену як на зміну поведінки людей, 
так й на зміну законодавства. 
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БЕНЕФІЦІАРИ
набувачі благодійної допомоги (фізична 
або юридична особа, в т. ч. неприбутко-
ва організація або територіальна грома-
да), які одержують допомогу від одного 
чи декількох благодійників / донорів.

БЛАГОДІЙНІСТЬ
волонтерська або професійна діяльність 
окремих індивідів або юридичних осіб, 
що орієнтована на надання безповорот-
ньої грошової або іншої матеріальної до-
помоги задля покращення суспільства, 
окремих його верств чи осіб.
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БРЕНД 
(англ. brand)
комплекс понять, що узагальнюють уяв-
лення людей про відповідний товар, по-
слугу, продукт, компанію або особистість 
й робить їх впізнаваними.

БЮДЖЕТ 
(франц. budget, давн. франц. bougette 
«шкіряний гаманець»)
грошове вираження збалансованого 
розпису доходів і видатків держави, адмі-
ністративно-територіальної одиниці (об-
ласті, району, міста, села), підприємства, 
установи, організації, проекту за певний 
період.
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ВИГОРАННЯ / СИНДРО́М 
ЕМОЦІ́ЙНОГО ВИГОРА́ННЯ 
(англ. burnout)
поняття, введене в психологію амери-
канським психіатром Фрейденбергом, 
проявляється у наростаючому емоційну 
виснаженні у тих, чия робота пов’язана з 
постійним спілкуванням.



ВОЛОНТЕРСТВО / 
ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
добровільна, соціально спрямована, не-
прибуткова діяльність, що здійснюється 
шляхом надання допомоги заради досяг-
нення певної мети.

ВНУТНІШНЬО-ПЕРЕМІЩЕНІ 
ОСОБИ (ВПО)
особи, які у результаті збройного кон-
флікту, внутрішньої ворожнечі, систе-
матичних порушень прав людини або 
стихійних лих, змушені у великих кіль-
костях раптово покидати власність та 
місце проживання, але залишаються 
жити на території власної країни.

ВРАЗЛИВІ ВЕРСТВИ НАСЕЛЕННЯ
групи людей, об’єднані ознаками склад-
них життєвих обставин та сприйнятливі 
до впливу негативних факторів. 
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ГЕНДЕР
(англ. gender)
соціально-рольовий статус, соціальні мож- 
ливості людини, в залежності від статі в 
освіті, професійній діяльності, розподілі 
сімейних ролей, доступі до влади та ре-
сурсів.



ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ
рівний правовий статус жінок і чоловіків 
та рівні можливості для його реалізації, 
що дозволяє особам обох статей брати 
рівну участь у всіх сферах життєдіяльнос-
ті суспільства.

ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД
(англ. gender mainstreaming)
стратегія подолання нерівності між чо-
ловіками і жінками на всіх рівнях (міжна-
родному, національному, регіонально-
му) та у будь-яких сферах життєдіяльності 
суспільства, що передбачає виявлення 
та вивчення факторів, які сприяють поя-
ві, закріпленню та посиленню нерівності 
між жінками та чоловіками, пов’язаної з 
соціальними факторами та інституціями. 
ГП ставить у центр процесу формування 
політики людину з її потребами та мож-
ливостями.

16



ГРАНТ
грошові або інші засоби, що безкоштов-
но та без повернення передаються гро-
мадянами та юридичними особами (в 
тому числі іноземними), а також міжна-
родними організаціями для проведення 
конкретної дослідницької або практичної 
діяльності, в т. ч. наукових досліджень, 
розробки законопроектів, підготовки ка-
дрів та інших цілей на умовах, передба-
чених грантодавцем.

ГРАНТОВА ЗАЯВКА
опис ідеї, реалізація якої потребує гро-
шової або іншої матеріальної підтримки, 
зазвичай, згідно форми, установленої на-
давачем грантової підтримки.

ГРАНТРАЙТИНГ
процес / мистецтво написання гранто-
вих заявок з урахуванням вимог гранто-
надавачів — фізичних або юридичних 
осіб, які надають грантову підтримку.
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ГРОМАДА
(лат. politia — община)
форма соціальної (колективної) органі-
зації людей, місцева спільнота або орга-
нізація та частина суспільства, обєднана 
териториально.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
об‘єднання громадян, яке створюється 
для спільної реалізації спільних інтересів 
(культурних, економічних, вікових, ген-
дерних, регіональних, релігійних, профе-
сійних, соціальних тощо).



ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
«третій сектор» суспільства, що існує па-
ралельно з державою та бізнесом, сукуп-
ність недержавних організацій, які пред-
ставляють волю та інтереси громадян.

ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
передача керівництвом організації / уста-
нови/проекту завдань та повноважень 
особі, яка бере на себе відповідальність 
за їх виконання, з метою досягнення ці-
лей організаціі / установи/проекту.

 
ДЕМОКРАТІЯ
політичний режим, за якого єдиним легі-
тимним джерелом влади та управління у 
державі визнається її народ.  

ДЕРЖАВНА ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА 
(ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ 
ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК 
І ЧОЛОВІКІВ)
система дій державного рівня, що має на 
меті встановлення дійсної рівності жінок 
та чоловіків у всіх сферах життєдіяльнос-
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ті суспільства й впроваджується в Україні 
з 1.01.2006 р. — моменту набуття чинно-
сті Закону України «Про забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок та чо-
ловіків.

ДИСКРИМІНАЦІЯ
(лат. discriminatio «розрізнення»)
будь-яка відмінність, виключення, обме-
ження або перевага, що заперечує або 
зменшує рівне здійснення прав. 

ДІАЛОГ
двосторонній обмін інформацією (роз-
мова, спілкування) між двома або більше 
людьми у вигляді питань та відповідей. У 
ситуації вирішення конфліктів — процес 
знаходження порозуміння, транформації 
конфлікту.
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ДО́НОР
(від лат. dono — «дарую»)
фізична або юридична особа, яка надає 
безповоротньо грошову або іншу мате-
ріальну підтримку отримувачу (акце́пто-
ру/реципие́нту) на ведення якоїсь діяль-
ності та досягнення певних результатів.
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ЕМПАТІЯ 
(англ. empathy від грец. patho — співпере-
живання)
розуміння відносин, почуттів, психічних ста-
нів іншої особи в формі співпереживання.

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС
звід сформульованих і систематизова-
них норм, правил і принципів поведінки, 
яких повинні дотримуватися всі співро-
бітники організації, компанії/установи, 
що визначають етику взаємних відносин 
всередині організації, а також взаємні 
відносини організації з партнерами, кон-
трагентами та іншими зацікавленими 
сторонами.

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ
сукупність і / або система основних прин-
ципів та норм життєдіяльності суспіль-
ства й держави, серед яких основними 
є: демократія, верховенство права, рівні 
умови для всіх, побудова суспільства тур-
боти й справедливості, повага до себе й 
інших, мир.
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ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ПРОЕКТУ
здатність проекту продовжувати існу-
вати та бути успішним після закінчення 
грантової підтримки. 
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ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ, 
ЗАЦІКАВЛЕНІ ОСОБИ, СТЕЙКХОЛДЕРИ 
(англ. stakeholders)
фізичні і юридичні особи, які мають ле-
гітимний інтерес у діяльності організації, 
тобто певною мірою залежать від неї або 
можуть впливати на її діяльність.

ЗВІТ
письмове повідомлення щодо результа-
тів виконання певної роботи, в т. ч. про-
ектної діяльності. Звіт фінансовий — звіт 
стосовно використання фінансових ко-
штів. Звіт наротивний/творчий — інфор-
мація щодо виконаної діяльності, зазви-
чай має співпадати із заявленим планом 
діяльності.

ЗОВНІШНЄ ОЦІНЮВАННЯ 
(фр. evaluation від value ціна, вартість) 
незалежна оцінка, визначення ціни, вар-
тості, кількості, якості продукції/послуг, 
якості ресурсів, придатності тощо; аналіз 
даних, обстановки.

24



ІНІЦІАТИВА
(від лат. initium — початок, почин)
здатність до самостійної дії, що змінює 
власний стан, всупереч природній інер-
ції; внутрішнє спонукання до нових форм 
діяльності.

ІНТЕРАКТИВ
(від англ. interact, де inter — взаємний, 
act — діяти)
здатність взаємодіяти в режимі бесіди, 
діалогу з чимось (комп’ютером), або з ки-
мось (людиною).
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ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ
навчання, що відбувається за умови по-
стійної, активної взаємодії всіх суб’єктів 
навчального процесу; співнавчання, 
взаємонавчання (колективне, групове, 
навчання у співпраці).

КОМАНДА ОРГАНІЗАЦІЇ / ПРОЕКТУ 
(англ. team)
об’єднання однодумців, які роблять 
спільну справу, керуються спільною ме-
тою та досягають спільних результатів.

КОМУНІКАЦІЯ
(від лат. communicatio — єдність, передача, 
з’єднання, повідомлення, пов’язаного з 
дієсловом лат. communico — роблю спіль-
ним, повідомляю, з’єдную, похідним від 
лат. communis — спільний) 
процес обміну інформацією (фактами, 
ідеями, поглядами, емоціями тощо) між 
двома або більше особами, спілкування 
за допомогою вербальних і невербаль-
них засобів із метою передавання та 
одержання інформації.
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КОМУНІКАЦІЙНІ БАР’ЄРИ
психологічні перепони, що виникають 
на шляху передачі інформації.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
(англ. confidentiality, privacy)
властивість не підлягати розголосові; до-
вірливість, секретність, приватність.

КОНФЛІКТ
(лат. conflictus — зіткнення, сутичка)
зіткнення протилежних інтересів і по-
глядів, напруження і крайнє загострення 
суперечностей, що призводить до актив-
них дій, ускладнень, боротьби тощо.



КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ
правове поняття; ситуація, за якої сторо-
на, що укладає угоду, потенційно може 
одержати безпосередню вигоду, здій-
снюючи дії, які завдають збиток іншій 
стороні.

КООРДИНАТОР / КООРДИНАТОРКА
ІНІЦІАТИВИ, ПРОЕКТУ 
(лат. coordinatio — взаимоупорядочение) 
особа, яка приймає рішення стосовно 
проекту та несе за нього відповідаль-
ність, в т. ч. відповідальність за викори-
стання грошових коштів та досягнення 
результатів проекту. 

КОПІРАЙТ
(англ. сopyright)
право на продукування копій авторсько-
го твору; авторське право, призначене 
захищати будь-які результати творчої ді-
яльності. 
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КРАУНДФАНДІНГ
(англ. сrowdfunding, crowd — «громада, 
гурт, юрба», funding — «фінансування»)
 тобто «громадське фінансування», «фі-
нансування громадою» — співпраця 
людей, які добровільно об’єднують свої 
гроші чи інші ресурси разом, як правило 
через Інтернет, аби підтримати зусилля 
інших людей або організацій. 

ЛІДЕР / ЛІДЕРКА
той / та, хто веде, йде попереду) — особа, 
чиє керівницто визнають всі учасники 
групи / команди.

ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ
особи, які мають інвалідність — соціаль-
ну недостатність внаслідок обмеження 
життєдіяльності людини, яка викликана 
порушенням здоров’я зі стійким розла-
дом функцій організму, що призводить 
до необхідності соціального захисту і до-
помоги.

29



МАЙСТЕР-КЛАС
одна з ефективних форм розповсюджен-
ня власного педагогічного досвіду. 

МЕДІАЦІЯ 
(англ. mediation — посередництво)
добровільний і конфіденційний процес, 
в якому нейтральна третя особа (меді-
атор/медіаторка) допомагає сторонам 
знайти взаємоприйнятний варіант вирі-
шення конфліктної ситуації.

МЕНЕДЖМЕНТ УПРАВЛІННЯ
процес планування, організації, приве-
дення в дію та здійсення контролю з ме-
тою досягнення координації людських 
і матеріальних ресурсів, необхідних для 
ефективного виконання завдань. 

МЕНТОР / МЕНТОРКА
особа, яка зазвичай не є членом команди, 
але виконує роль консультанта/консуль-
тантки та допомогає у вирішенні задач 
знаннями та досвідом, а не матеріальною 
допомогою та практичною роботою.
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МЕРЕЖА
сукупність організацій, шляхів, ліній 
зв’язку, каналів і т. ін., об’єднаних як тери-
торіально, так й спільними цінностями. 
 
МИРОТВОРЧІСТЬ
широкий спектр дій, спрямованих на до-
сягнення згоди між сторонами, що пере-
бувають у конфлікті, мирним шляхом. 



МІСІЯ
сукупність загальних установок і прин-
ципів, що визначають призначення, 
роль організації в суспільстві, взаємовід-
носини з іншими соціально-економічни-
ми суб’єктами, причини та цілі існування, 
принципи діяльності та культуру органі-
зації.

МОДЕРАТОР / МОДЕРАТОРКА
(англ. moderator) 
перекладається як посередник чи арбітр —  
особа, яка контролює хід дискусії, дебатів 
або веде фокус-групи.

МОНІТОРИНГ 
(англ. monitoring)
комплекс наукових, технічних, техноло-
гічних, організаційних та інших засобів, 
які забезпечують систематичний кон-
троль (стеження) за станом та тенденція-
ми розвитку будь-яких процесів через 
проведення низки однотипних замірів 
досліджуваного об’єкта і подальший ана-
ліз, оцінка, порівняння отриманих ре-
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зультатів для виявлення певних законо-
мірностей, тенденцій і їх динаміки.

НАСИЛЬСТВО
застосування силових методів, або пси-
хологічного тиску за допомогою погроз, 
свідомо спрямованих на слабких або тих, 
хто не може чинити опір; будь-яке засто-
сування сили по відношенню до безза-
хисних.



НЕДИСКРИМІНАЦІЯ, 
НЕДИСКРИМІНАЦІЇ ПРИНЦИП 
(англ. non-discrimination principle) 
гарантує рівне, однакове ставлення до 
людей, незалежно від їхньої національ-
ності, статі, расової належності чи етніч-
ного походження, релігії або вірувань, фі-
зичних вад, віку чи сексуальної орієнтації.

НЕКОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
діяльність, що не передбачає отримання 
грошових доходів.

ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ
завершальна ланка в системі плануван-
ня діяльності організації, cуть якої поля-
гає в детальній розробці планів на корот-
кі проміжки часу — окремий виробничий 
період, місяць, декаду, робочий тиждень, 
добу, зміну. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
довготермінова системна робота в орга-
нізації щодо удосконалення процесів ви-
рішення проблем та оновлення.
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ОЦІНКА У ПРОЕКТНОМУ АНАЛІЗІ
експертна оцінка проекту з метою визна-
чення його прийнятності та результатів 
відповідно до прийнятих критеріїв.

ПЛАН
певний порядок згідно якого виконуєть-
ся певна діяльність; в управлінні проек-
тами — фіксація цілей, задач і засобів, які 
передбачають спрямовану зміну ситуації 
при передбаченому стані середовища.

ПАРТНЕР 
фізична чи юридична особа, яка є спі-
вучасником якоїсь справи, діяльності, 
договірною стороною. Партнерські від-
носини — вид взаємодії людей, який 
базується на повазі, врахуванні потреб 
кожної із сторін, непорушенні прав лю-
дини та рівності, незалежно від статі, 
віку, соціального статусу. 
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ПЕРЕМО́ВИНИ, ТАКОЖ ПЕРЕГОВО́РИ
взаємне спілкування з метою досягнення 
сумісного рішення та є найважливішим 
інструментом врегулювання різниці по-
зицій сприйняття не лише між компанія-
ми, але й всередині них.

ПРАВА ЛЮДИНИ
(англ. human rights)
комплекс природних і непорушних сво-
бод і юридичних можливостей, обумов-
лених фактом існування людини в циві-
лізованому суспільстві. Права людини 
мають природну сутність і є невід’ємни-
ми від індивіда, вони позатериторіальні 
і позанаціональні, існують незалежно від 
закріплення в законодавчих актах дер-
жави, є об’єктом міжнародно-правового 
регулювання та захисту.
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ПРОЕКТ
(англ. project)
діяльність, що обмежена часовими рам-
ками (має визначений початок та кінець), 
фінансуванням або досягненням резуль-
татів та здійснюється для реалізації уні-
кальних цілей та завдань, зазвичай, щоб 
призвести до вигідних змін або створен-
ня доданої вартості.

РЕЗЮМЕ
одна з складових у процесі пошуку робо-
ти і є своєрідною візитівкою претенден-
та/претендентки на вакансію.  



РЕПУТАЦІЯ 
(від лат. reputatio — обдумую, споглядаю 
або реноме́, фр. renommée)
соціальна оцінка, усталене уявлення, гро-
мадська думка про особу чи об’єкт, що 
впливає на ставлення суспільства до них. 

РИЗИК
поєднання ймовірності та наслідків на-
стання несприятливих подій, безпосе-
редньо певна подія, здатна принести 
кому-небудь збиток. Знання ймовірності 
несприятливої події дзволяє визначити 
ймовірність сприятливих подій.  
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САМООЦІНКА
елемент самосвідомості, що характери-
зується емоційно насиченими оцінка-
ми самого/самої себе як особи, власних 
здібностей, етичних якостей і вчинків; 
важливий регулятор поведінки, що ви-
значає взаємини людини з її оточенням, 
її критичність, вимогливість до себе, від-
ношення до успіхів і невдач.
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СЕКСИЗМ
(англ. sexism, від латинської sexus — стать)
синоним — гендерна дискримінація — дис-
кримінація людини за ознакою статі або 
гендерної ідентичності, а також її практика. 
В суспільстві може бути представлений у 
вигляді системи стереотипів, офіційно за-
кріплених положень або навіть ідеології.
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SMART
мнемонична абревіатура, що використову-
ється у менеджменті та проектному управ-
ління для визначення цілей та задач, де:
S — Specific (конкретний) — чого необ-
хідно досягнути?
M — Measurable (вимірюваний) —  
в чому буде вимірюватися результат?
A — Attainable, Achievable (такий, що 
може бути досягнутим) — за рахунок 
чого досягаються цілі?
R — Relevant (актуальний) — чи дозво-
лить виконання задачі досягнути бажа-
ної цілі?
T — Time-bound (обмежений у часі) —  
у який проміжок часу буде досягнута 
ціль?

СОЦІА́ЛЬНА МЕРЕ́ЖА
соціальна структура, утворена індиві-
дами або організаціями, що відображає 
розмаїті зв’язки між ними через різнома-
нітні соціальні взаємовідносини, почи-
наючи з випадкових знайомств і закінчу-
ючи тісними родинними зв’язками. 
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СОЦІА́ЛЬНЕ ПАРТНЕ́РСТВО
система взаємозв’язків між представни-
ками найманих працівників (переважно 
професійними спілками) — з одного боку, 
роботодавцями та їх об’єднаннями —  
з другого, і державою та органами місце-
вого самоврядування — з третього, що 
виражається у взаємних консультаціях, 
переговорах і примирних процедурах на 
взаємоузгоджених принципах з метою 
дотримання прав та інтересів працівни-
ків, роботодавців і держави.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК
(англ. sustainable development)
загальна концепція стосовно необхідно-
сті встановлення балансу між задоволен-
ням сучасних потреб людства і захистом 
інтересів майбутніх поколінь, включаю-
чи їх потребу в безпечному і здоровому 
довкіллі.
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СТАТУТ ОРГАНІЗАЦІЇ
(лат. statutum, від лат. statuo — встанов-
люю, вирішую)
встановлений засновником (власником 
майна) організації обсяг правил, що ре-
гулюють її правовий стан, відносини, 
пов’язані з внутрішнім управлінням, сто-
сунки з іншими організаціями чи грома-
дянами.

СТЕРЕОТИП
судження, у загострено спрощеній та 
узагальненій формі, з емоційним забарв-
ленням, що приписує визначеній групі 
осіб деякі властивості, чи, навпаки, що 
відмовляє їм у цих властивостях; це спро-
щене, схематичне уявлення про когось 
чи про щось. 

СТРАТЕГІЯ 
(дав.-гр. στρατηγία)
ранг вищого керівника військовими під-
розділами, які мають марку, тег, прапор, 
знак та пов’язується з талантом управлін-
ня стратега полководця вищоі страти) —  
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мистецтво керівництва суспільною бо-
ротьбою, загальний для очільника і де-
талізований в процесі управління план 
певної діяльності з ведення цієї бороть-
би, який є незмінним в своїй основі охо-
плює тривалий період, та направлений 
на досягнення головної, складної цілі.

СТРЕС 
(от англ. stress — напруга)
неспеціфічна відповідь організму на 
будь-яку життєву ситуацію, яка допома-
гає йому пристосовуватися та адаптува-
тися до труднощів. 
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СТРЕСМЕНЕДЖМЕНТ / УПРАВЛІННЯ 
СТРЕСАМИ
мистецтво ефективного керування со-
бою у моменти стресу та вміння долати 
наслідки негативних ситуацій.

 СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ
сукупність елементів і логічних взаємо-
зв’язків між ними, яка дозволяє ефектив-
но перетворювати вхідні ресурси у кінце-
вий результат.

СЦЕНАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
частина стратегічного планування, що 
відноситься до інструментів і технологій, 
які дозволяють керувати невизначені-
стю майбутнього (Джил Рінгланд).

ТЕАТР ПРИГНОБЛЕНИХ
інтерактивна форма театру, театральна 
методика, за допомоги якої її автор — 
бразильський режисер та політик Аугу-
сто Боалем прагнув створити безпечний 
простір для участі кожного у творчому 
процесі та обговорення і вирішення со-

45



ціально-економічних проблем людей, 
які страждають від пригноблення та не-
справедливості.

ТОЛЕРАНТНІСТЬ
(від лат. tolerantia)
терпимість до чужого способу життя, по-
ведінки, звичаїв, почуттів, ідей, вірувань, 
що є умовою стабільності та єдності 
суспільств, особливо тих, які не є гомо-
генними ні у релігійному, ні в етнічному, 
ні в інших соціальних вимірах.

ТРЕНІНГ 
(англ. training)
одна з форм інтерактивної освіти, запла-
нований процес модифікації (зміни) від-
ношення, знання чи поведінкових нави-
чок того, хто навчається, через набуття 
навчального досвіду з тим, щоб досягти 
ефективного виконання в одному виді ді-
яльності або в певній галузі. 
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УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ
(англ. project management)
область знань з планування, організації 
та управління ресурсами з метою успіш-
ного досягнення цілей та завершення за-
вдань проекту. 

ФАНДРЕЙЗИНГ
(англ. fundraising)
процес залучення грошових коштів та 
інших ресурсів (людських, матеріальних, 
інформаційних тощо), які організація не 
може забезпечити самостійно, але які є 
необхідними для реалізації певного про-
екту або своєї діяльності в цілому.

ФЕМІНІЗМ 
(англ. feminism)
низка рухів та ідеологій, які поділяють одну 
спільну мету: визначення, встановлення і 
досягнення рівних політичних, економіч-
них, культурних, особистих та соціальних 
прав для жінок, в т. ч. прагнення встанови-
ти рівні можливості для жінок у сфері освіти 
та праці.
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ФЕМІНІСТКА / ФЕМІНІСТ
людина, яка відстоює або підтримує пра-
ва та рівність жінок.



ФЕМІНІТИВИ
слова жіночого роду, альтернативні або 
парні аналогічним поняттям чоловічого 
роду, що належать до всіх людей незалеж-
но від їхньої статі: льотчик — льотчиця, 
письменник — письменниця, професор — 
професорка, тощо.

ФОРУМ-ТЕАТР
один з форматів Театру пригнічених, в яко-
му акторами та сценаристами є звичайні 
люди, які перебувають у складних життєвих 
обставинах. Під час підготовчого семінару 
група учасників за допомогою ведучого —  
джокера — через ігри, вправи та сценки 
аналізує проблеми, які найбільше непо-
коять учасників, і створює сценарій фо-
рум-вистави. Процес роботи над виставою 
допомагає учасниками глибше зрозуміти 
свою проблему, поділитися своєю історією 
з іншими людьми та знайти підтримку.
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ХАРАКТЕР
динамічна, упорядкована сукупність 
стійких, індивідуально психологічних 
особливостей, що формуються в проце-
сі життєдіяльності людини і виявляються 
в її діяльності та суспільній поведінці: у 
ставленні до колективу, до інших людей, 
до праці, навколишньої дійсності та са-
мої себе.
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ЦІЛЬ
те, до чого прагнуть, чого намагаються 
досягти; мета. 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
група людей, на яких розраховано пев-
ний товар, продукт, художній твір, послу-
гу тощо.
 
ЦІННІСТЬ
будь-яке матеріальне або ідеальне яви-
ще, яке має значення для людини/групи 
людей/суспільства, заради якого вона 
діє, витрачає сили, час, гроші, здоров’я 
тощо, заради якого вона живе.

ЧУТЛИВІСТЬ ГЕНДЕРНА
здатність визнавати існуючі гендерні від-
мінності, наявність у суспільстві дискри-
мінації за ознакою статі, проявів нерівно-
сті та враховувати ці аспекти у стратегіях 
та діях. Протилежним є поняття «гендер-
на сліпота» (genderblindness) — нездат-
ність бачити та відчувати прояви ген-
дерної дискримінації та сексизму на всіх 
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рівнях та у всіх сферах життєдіяльності 
суспільства.

ШТУРМ МОЗКОВИЙ
(англ. brainstorming)
генерування ідей — популярний метод 
висування творчих ідей у процесі розв’я-
зування наукової чи технічної проблеми, 
сеанси якого стимулюють творче мис-
лення.
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ЩАСТЯ
психоемоційний стан цілковитого задо-
волення життям, відчуття глибокого вдо-
волення та безмежної радості.

ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ 
(лат. juvenālis — юнацький; лат. jūstitia — 
правосуддя)
правова система щодо захисту прав дітей, 
включає в себе установи і організації, що 
здійснюють правосуддя у справах про пра-
вопорушення, скоєні неповнолітніми.
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Я-ТВЕРДЖЕННЯ
один з прийомів ефективного спілкуван-
ня, що не викликає агресії з боку опонен-
та, значно знижає його опір і створює 
особові відносини довіри.
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