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ПРО ПІДГОТОВКУ ЦЬОГО ПОСІБНИКА 

 

Готуючи цей Посібник, ми спирались на особистий досвід фахівців з 

ядерної безпеки в усьому світі. Ми проаналізували інформацію, отриману в 

результаті опитування членів WINS щодо ставлення до гендерної рівності 

в ядерній безпеці, яке було проведено в квітні 2019 року. У травні цього ж 

року ми провели перший в історії круглий стіл з питань гендерної рівності 

у галузі ядерної безпеки, у якому взяли участь експерти цієї галузі. Згодом 

ми додали ідеї та спостереження чоловіків і жінок, представлені у нашому 

веб-семінарі, що відбувся у 2020 році. Основна увага на цьому семінарі 

приділялась досягненню гендерного паритету в сферах ядерної безпеки, в 

яких жінки представлені не достатньо. Ми також базувались на доповідях 

експертів про практики, що запроваджені задля покращення гендерного 

паритету в цілому, та думках керівників у цій галузі щодо тих, хто успішно 

працював у секторі ядерної безпеки. 

 

Цей Посібник має іншу структуру в порівнянні з посібниками WINS. 

Інші наші посібники містять запитання для оцінки ефективності практик, 

на які відповідають керівники, менеджери та співробітники організації. На 

основі відповідей на ці запитання до посібників додається шкала зрілості, 

яка оцінює організацію та її практику в конкретній галузі від «стійкої» до 

«вразливої». Ми прийняли свідоме рішення не включати у цей Посібник ні 

запитань, ні практик, адже ми вважаємо, що для цього поки зарано. 

 

Після публікації цього Посібника WINS розробить самооцінку із 

супровідним планом дій, а згодом - Посібник для організацій щодо 

підзвітності та звітності у секторі ядерної безпеки. Ці два документи будуть 

розроблені у тісному зв’язку з промисловим сектором та іншими 

організаціями, що займаються ядерною безпекою, щоб оцінити зрілість 

їхнього підходу до гендерного паритету та допомогти спланувати подальші 

дії.  

 

Цей Посібник присвячений прискоренню змін шляхом дії. Це надихає 

організації інвестувати в Гендерний Паритет за задумом. Він підтверджує 

прихильність WINS до захисту жінок в ядерній безпеці, заохочуючи 

організації відкрито просувати гендерний паритет на всіх рівнях. WINS 

вирішує продемонструвати організаціям, як діяти краще. 

 

Посібник зосереджується на ролі жінок і чоловіків у просуванні 

гендерного паритету за задумом у галузі ядерної безпеки. 
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Підготування цього Посібника було б неможливим без фінансової 

підтримки уряду Королівства Норвегія, а також без цінних внесків 

керівника гендерної програми WINS Ронди Еванс, без Даніель Далстрром з 

її численними роботами та досвідом у цій галузі та без Лейли Амур з її 

підтримкою редакції. 

 

ГЕНДЕРНА ПРОГРАМА WINS  

 

WINS запустив свою Гендерну програму в 2018 році з метою 

подолання низької залученості жінок у галузі ядерної безпеки та 

позитивного впливу на гендерний паритет у цій сфері. Роблячи це, ми мали 

визначити наші цілі. Під час процесу їх визначення ми дізналися, що деякі 

гендерні програми по-різному окреслюють свої цілі, тому нам довелося 

вирішити, що саме є ціллю нашого Інституту: паритет, рівність, 

справедливість чи інтеграція. Усі ці терміни часто вважаються синонімами 

або взаємозамінними. Однак кожен з них має свою сферу та відповідні 

пріоритети в рамках гендерних програм. WINS обрав гендерний паритет - 

рівне представництво жінок і чоловіків - як центр своєї програми, оскільки 

ми вважаємо, що в цій сфері ми можемо якнайкраще вплинути на зміни, 

оцінити наш прогрес та отримані результати. 

 

Завдяки нашій гендерній програмі ми зосереджуємося на 

використанні власних програм WINS, щоб показати, що ми можемо 

вплинути на зміни у сферах, в яких ми працюємо. Ми зосереджуємося на 

збільшенні кількості жінок, які залучені до програми WINS Academy; 

посиленні участі жінок у заходах WINS та забезпеченні високого показнику 

присутності та внеску експертів з тематичних питань на всіх заходах WINS. 

Ми також привертаємо увагу до важливості гендерного паритету в ядерній 

безпеці з усіма нашими головними зацікавленими сторонами та 

партнерами. 

 

Наша програма передбачає такі цілі: 

- жінки будують кар’єру у галузі ядерної безпеки;  

- жінки отримують сертифікати з ядерної безпеки для стабільного 

розвитку своєї кар'єри; 

- підвищення та визнання жінок здійснюється на основі їхнього 

експертного внеску в галузь; 

- жінки працюють як експерти та лідери у цьому секторі; 

- роботодавці підтримують жінок на шляху від стажування до 

зайняття вищих керівних посад та членства у правлінні.  
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ГЕНДЕРНИЙ ПАРИТЕТ ЗА ЗАДУМОМ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ 

ЗАЙМАЮТЬСЯ ЯДЕРНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

 

Ядерна безпека була і залишається сферою, в якій переважають 

чоловіки. Це було задокументовано в численних дослідженнях, проведених 

урядом, включно з оцінками складу робітників у ядерної сфері. Деякі уряди 

визначили цілі щодо відсотка жінок, які, за їхніми очікуваннями, 

працюватимуть в галузі у майбутньому. Однак не всі визначили, як вони 

збираються досягти таких показників. Найкращі практики, визначені у 

цьому Посібнику, допоможуть їм на шляху до встановлення паритету. 

 

Згідно з опитуванням членів WINS, проведеним у 2019 році, ядерна 

безпека - це не тільки сектор, в якому переважають чоловіки, а й сфера, що 

сприймається суспільством, як чоловіча. Раніше до цього сектору значною 

мірою залучалися професійні групи, в яких переважають чоловіки, такі як 

військові, правоохоронні органи, спецслужби та служби безпеки. 

 

Жінки, які складають менше 20% співробітників галузі ядерної 

безпеки, залишаються недостатньо представленими. Отже, цей Посібник 

було підготовлено, щоб дати відповідь на запитання: які заходи вживають 

організації, що працюють в галузі ядерної безпеки, для вирішення цього 

питання в умовах недостатнього представництва жінок? 

 

Він також ставить питання: якщо ні, то чому? Якщо ви, як організація, 

не замислювались, чи гальмує ваша організаційна культура гендерний 

паритет, тоді чому? Або, якщо ви, як організація, не оцінили свої вимоги до 

компетентності, щоб усунути будь-які гендерні упередження в них, тоді 

чому? 

 

Цей посібник призначений для професіоналів, які працюють на всіх 

рівнях у секторі ядерної безпеки, починаючи від працівників початкового 

рівня і закінчуючи членами виконавчої ради та всіх, хто є між цими 

ланками. 

 

Кожна з визначених найкращих практик призначена для допомоги у 

вивченні стану гендерного паритету в кожній організації, узгодження 

організаційної політики з пріоритетами гендерного паритету і 

спрямованості організації на дії, що призводять до позитивних змін. 

 

Як і безпека за задумом, гендерний паритет не може бути додатковим 

пунктом чи доповненням. Він повинен бути свідомо включений у 

розроблення політики та програм, які сприяють досягненню гендерного 

паритету у вашій організації на благо інновацій, залучення, 
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результативності, розвитку талантів, досягнень. Гендерний паритет 

потрібно досягти за задумом. 

 

Цей посібник присвячений прискоренню змін шляхом дій та 

підзвітності. Це відправна точка для залучення та просування 

гендерного паритету у сфері ядерної безпеки. 

 

МИ ВДЯЧНІ ЗА МОЖЛИВІСТЬ РОЗГЛЯНУТИ ВАШІ КОМЕНТАРІ 

 

Ми плануємо продовжувати оновлювати інформацію в цьому 

Посібнику з часом, щоб відобразити нові ідеї. Тому, ми просимо вас уважно 

прочитати Посібник, а потім поділитися з нами своєю думкою. Якщо вам 

потрібна допомога щодо будь-якого аспекту цього Посібника, будь ласка, 

напишіть нам. Ви також можете зв’язатися з нами через веб-сайт WINS. 

 

                                                                       WINS CONTACT INFORMATION  

                                                                                                                    World Institute for Nuclear Security  

                                                                                            Landstrasser Hauptstrasse 1/18 AT-1030 Vienna, Austria  

                                                                                       Email: info@wins.org Phone: +43 1 710 6519 www.wins.org 

Lars van Dassen         

Executive Director  

Version1.0 

ISBN: 978-3-903191-91-4  

WINS(21)03  
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ПЕРЕВАГИ ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТУ 

Жінки сприяють інноваціям  

Гендерне різноманіття в STEM часто відстоюється з соціальних та 

політичних причин. Безумовно, забезпечення рівного доступу та участі у 

сферах STEM є найбільш гідною соціальною метою. Однак [...] гендерне 

різноманіття може також посилити групові процеси [...] Посилення 

групових процесів та вищий рівень колективного інтелекту можуть, у 

свою чергу, призвести до більших інновацій та наукових відкриттів.  

- Wooley (et al 2011) 

Дослідження послідовно показують, що гендерний паритет у командах 

призводить до більших інновацій у науці, технологіях, техніці та 

математиці (STEM). Інновації сильно залежать від співпраці, і факти 

свідчать, що присутність жінок покращує та пришвидшує групові процеси. 

І навпаки, відсутність гендерного балансу в командах може мати 

негативний вплив на наукові інновації (Wooley et al 2011).  

Аргументи щодо сприяння гендерному паритету, як правило, обертаються 

навколо соціальних чи політичних причин. Хоча це є вагомими 

обґрунтуваннями, вони часто можуть бути занадто абстрактними, коли 

йдеться про пріоритети організацій, які займаються ядерною безпекою. 

Однак гендерний паритет, який очевидно веде до поліпшення співпраці та 

збільшення інновацій, є конкретною основою, щоб продемонструвати 

важливість паритету. Хоча зусилля щодо збільшення числа жінок є 

похвальними, для того, щоб повністю реалізувати таку привілею, як 

інновації, жінки та чоловіки в середовищі спільної групи повинні досягти 

рівності (Wooley et al 2011). 

Ядерна безпека покладається на інновації у досягненні вищого рівня своєї 

ефективності. Наприклад, передові технології продовжують створювати як 

можливості, так і виклики для безпеки матеріалів та обладнання. Дуже 

важливо, щоб політики та законодавці, а також регуляторні органи, 

оператори та інші зацікавлені сторони були не тільки обізнані щодо цих 

технологічних тенденцій, але й адекватно реагували на них як на частину 

стійкості та зменшення ризиків. 

Переваги гендерного паритету - ІННОВАЦІЯ. А інновації приносять 

користь ядерній безпеці.  

Жінки зміцнюють взаємодію та ефективність 
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Більшість працевлаштованих людей у всьому світі не зацікавлені у свої 

роботі: багато працівників неохоче прямують на роботу, не маючи енергії 

та пристрасті для її виконання. Перетворення цієї групи працівників на 

зацікавлених працівників є найефективнішою стратегією, яку організація 

може застосувати для підвищення ефективності та стійкого 

довгострокового зростання. 

- Robyn Reilly (2016) 

Існує позитивна кореляція між залученням працівників та результатами 

роботи, такими як прибутковість та продуктивність. У 2016 році компанія 

Gallup провела дослідження 230 організацій у 49 галузях у 73 країнах. Це 

дослідження показало, що співробітники, які були найбільш зацікавленими 

у своїй роботі, були на 21% вигіднішими, аніж ті, що були зацікавлені 

менше. Те саме стосується продуктивності праці: найбільш заінтересовані 

у роботі працівники були на 17% продуктивнішими (Reilly 2016).   

Згідно з іншим дослідженням, проведеним Gallup, жінки-керівники краще 

залучають до роботи своїх працівників, аніж чоловіки. Дослідження також 

виявило, що жінки, керівниками яких є також жінки, мають найвищий 

рівень результативності роботи, тоді як чоловіки, що звітують перед 

керівниками-чоловіками, мають найнижчий рівень (Agrawal and Fitch 2015). 

Крім того, Gallup виявив, що жінки-керівники були більш зацікавленими у 

виконанні своєї роботи, ніж чоловіки-керівники, і, як правило, 

перевершували свої завдання, що призводило до:  

- розвитку потенціалу своїх співробітників; 

- забезпечення регулярних та позитивних відгуків, що допомагає їхнім 

працівникам досягати своїх цілей в розвитку; 

- виправдання основних сподівань щодо своїх працівників; 

- вибудовування стосунків зі своїми підлеглими; 

- створення позитивного командного середовища; 

- надання працівникам можливостей для розвитку в межах своєї кар’єри. 

Ядерна безпека спирається на ефективне спілкування та співпрацю між 

професіоналами у всіх галузях. Це може бути як в межах організації, так і 

між організаціями, які займаються спільною діяльністю, наприклад, 

реагуванням у сфері ядерної безпеки. 
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Перевага гендерного паритету - ЕФЕКТИВНІСТЬ. А висока ефективність – 

перевага для ядерної безпеки.  

Жінки складають 50% кадрового резерву 

Жодна країна не може по-справжньому розвиватися, якщо втратить 

половину населення. 

- Justine Greening (2016) 

Хоча жінки складають половину світового населення і, отже, половину його 

потенційної робочої сили, вони все ще мають менший доступ до освітніх та 

професійних можливостей, що означає, що велика частина цього 

потенціалу залишається невикористаною. Якщо підрахувати це, кількість 

жінок на 655 мільйонів людей менше, ніж чоловіків (McKinsey 2017b). 

Країни світу переживають старіння населення, зокрема в США, Європі та 

Північній Азії. Це призводить до дефіциту молоді, яка може зайняти 

майбутні посади та зробити вагомий внесок у зростання ВВП своїх країн. 

За даними Глобального інституту McKinsey, входження більшої кількості 

жінок на ринок праці може суттєво сприяти цій галузі, потенційно додавши 

12 трильйонів доларів до глобального зростання, якщо розрив гендерного 

паритету скоротиться до 2025 року (2015). 

На підставі цього компанії також стикаються зі зростаючим дефіцитом 

кадрів. Найближчим часом цей розрив може становити від 38 до 40 

мільйонів випускників університетів, що складе 13% світового попиту на 

необхідні навички на цьому рівні. Цей дефіцит для більш зрілих економік 

може означати приблизно від 16 до 18 мільйонів випускників (McKinsey 

2017a). 

У всьому ядерному секторі багато країн запроваджують нові програми з 

ядерної енергетики, які використовують традиційну реакторну технологію 

або нову реакторну технологію. Це розширення використання ядерної 

енергії вимагатиме достатньо навченого та кваліфікованого персоналу. 

Кадровий резерв повинен бути якомога ширшим для нових ролей, які 

з’являться в ядерній безпеці.  

Переваги гендерного паритету – ЗБІЛЬШЕННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ. А 

заповнення прогалини у ньому принесе користь ядерній безпеці.  

Жінки впливають на чистий прибуток 
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Соціальна, культурна та політична дискусія щодо гендеру здається 

нескінченною. Заклики до більшої участі жінок в економіці посилюються, 

часто ґрунтуючись на політичних чи культурних аргументах, заснованих 

на справедливості. Проте переконливий аргумент також може бути 

прикріплений до чистого прибутку, де забезпечення того, щоб більше 

жінок працювало та були керівниками на робочому місці, - це просто 

хороший бізнес, особливо для інвесторів, які не лише дбають про етику, але 

й хочуть заробітку.  

- Morgan Stanley (2017)  

Як уже зазначалося, досягнення гендерного паритету в країнах призведе до 

значного збільшення ВВП (McKinsey 2015). Крім того, дослідження, 

проведене McKinsey (2018), дослідило 1000 компаній у 12 країнах з точки 

зору прибутковості та створення вартості як маркерів фінансових 

результатів. За результатами дослідження, компанії, які мали найвищу 

гендерну різноманітність у своїх виконавчих командах, мали на 21% більше 

шансів перевищити прибутковість та на 27% більше шансів мати вищі 

показники.  

Організаціям, що займаються ядерною безпекою, також потрібно 

враховувати їх суть, оскільки стратегічне інвестування в системи та заходи  

підвищує їх ефективність. 

Перевага гендерного паритету - ПРИБУТКОВІСТЬ. А прибутковість 

забезпечує інвестиції в ядерну безпеку. 

Жінки збільшують різноманітність 

Гендерні розбіжності спостерігались у багатьох політичних та 

соціальних питаннях, проте нам не вистачає вичерпних доказів щодо 

розбіжностей у сприйнятті широкого кола питань безпеки, що стають 

все більш важливими для виборців: військові загрози, злочинність та 

тероризм [...] Результати [цього Дослідження] показують, що жінки були 

більш схильні реагувати з “етикою турботи” на питання, які стосуються 

безпеки. Жінки були більш схильні розуміти проблеми безпеки як 

структурні, що пояснюється «культурою мачо», сегрегацією та 

несправедливістю. Жінки схильні підтримувати профілактичні заходи, які 

надають людям можливість обрати правильний шлях, наприклад, освіту 

та економічні інвестиції в неблагополучних районах. На запитання про 

національну безпеку жінки більше вірять у дипломатію та діалог. Загалом 

жінки менш схильні підтримувати різні репресивні рішення. 

- Wagnsson (et al 2020)  
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Питання про те, чи думають жінки та чоловіки по-різному, було предметом 

кількох досліджень протягом багатьох років. У галузі безпеки шведське 

дослідження, процитоване вище (Wagnsson et al 2020), дійшло висновку, що 

жінки дійсно по-різному реагували на питання безпеки, віддаючи перевагу 

дипломатії та діалогу. Незалежно від того, чи сприймає читач концепцію 

різниці в мисленні чи ставленні на основі статі, важливо визнати, що 

різноманітність думок може лише зміцнити дисципліну. Групове мислення 

або подібне ставлення до проблеми не призведе до жорсткої дискусії та 

висвітлення різних варіантів, а також не буде кидати виклик отриманій 

мудрості або звичному підходу. Крім того, це не обов'язково виявиться 

ефективним для нової події, яку ніхто не передбачав і не передчував.  

Гендерний паритет збільшує РІЗНОМАНІТНІСТЬ поглядів. А 

різноманітність поглядів зміцнює ядерну безпеку.  

Гендерний паритет за задумом 

Організації, що займаються ядерною безпекою, розплачуються за те, що не 

запровадили гендерний паритет за задумом. Відчутні переваги - включаючи 

посилення інновацій, посилену зацікавленість та прибутковість - значно 

перевищують витрати на досягнення гендерного паритету. Витрати на 

розробку політики обмежені, однак на те, щоб не розробити політику, 

витрат значно більше. Ці витрати є як прямими (негативно впливають на 

підсумок), так і непрямими (репутація, моральний стан, здатність залучати 

та утримувати найкращі таланти). Розробляючи та впроваджуючи 

ініціативи та програми щодо гендерного паритету, організації повинні 

розуміти: якщо ми не враховуємо гендерний паритет, яку ціну ми платимо? 

Якби ми це врахували, що б ми отримали?   

НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГЕНДЕРНОГО 

ПАРИТЕТУ В ЯДЕРНІЙ БЕЗПЕКІ 

Сектор ядерної безпеки потребує доступу до всієї потенційної робочої сили, 

а не лише до її половини. Забезпечення того, щоб більше жінок входило у 

сферу ядерної безпеки та мали рівний доступ для переходу на вищі рівні, 

залежить від дій, що здійснюються організаціями. Організаціям, які 

займаються ядерною безпекою, потрібно створити організаційну культуру 

та супроводжуючі структури, політику та процедури, що підтримують 

рішення жінок займатись та лишатися на робочому місці, а також 

забезпечувати, щоб ця організація була всеохоплюючою та підтримувала 

розвиток та просування жінок.  

Організаціям слід ретельно продумати, як впроваджувати ці практики та 

пристосовувати їх відповідно до своїх потреб, щоб суттєво та помірно 
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просувати гендерний паритет. Цей підхід повинен охоплювати та 

враховувати всі аспекти організації, починаючи від моделей її роботи та 

керівництва, закінчуючи дизайном їхніх приміщень, форми одягу, оплати 

праці та мови співбесід під час прийому на роботу. Це вимагає, щоб 

організації взяли на себе зобов'язання та впроваджували широкі 

трансформаційні зміни.   

Далі йдуть чотири тематичні дослідження, в яких представлені жінки з 

усього світу на різних етапах їхньої кар’єри в галузі ядерної безпеки. Після 

їх розповіді від першої особи ми визначили найкращі практики, що 

стосуються їх досвіду на робочому місці. 

ПРОФЕСІОНАЛ З КІБЕРБЕЗПЕКИ НА ПОЧАТКОВІЙ СТАДІЇ: 

«Розбіжності починаються тоді, коли молоді люди вперше починають 

свою кар’єру. Чоловіків початкового рівня наймають і просувають по 

службі відповідно до їхнього потенціалу, тоді як жінок початкового рівня 

наймають і просувають на основі вже наявного досвіду. Як правило, вони 

отримують менше підтримки від керівників і мають менший шанс зайняти 

керівні посади, ніж чоловіки. Одним із напрямків ядерної безпеки, де жінки 

недостатньо представлені, є кібербезпека. Кількість жінок у технічному 

аспекті кібербезпеки настільки низька, що представляє дефіцит у межах 

дефіциту. У моїй галузі важливі змагання та нетворкінги. Кампанії з найму 

заздалегідь припускають, що кваліфіковані жінки вже є або їх достатньо. 

Для початку потрібно запровадити ранній доступ до кібернетичних 

навичок, щоб забезпечити в кінцевому підсумку кваліфікований резерв 

жінок. Потрібно переглянути, як оформлено події, так само, як і брендинг 

подій / компаній / ініціатив, щоб вони сподобались жінкам. Наприклад, 

замість того, щоб називати щось змаганням, це може бути вправою у 

творчих рішеннях або спільним вирішенням проблем. Мова може стати 

перешкодою для вступу жінок, чия впевненість у собі може заважати їм, 

навіть незважаючи на те, що вони настільки ж кваліфіковані, як і їх 

чоловіки. У кіберпросторі є місце для «м'яких навичок», здатності 

об'єднувати технічних і нетехнічних людей і проблем, а також потреба в 

чуйних комунікаторах, які можуть зв'язати важливість кібербезпеки з 

успіхом бізнесу. Суть в тому, що сектору потрібен доступ до кадрового 

резерву, а не тільки до її половини. 

НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ, ЯКІ МОЖНА РОЗГЛЯНУТИ В ЦЬОМУ 

ВИПАДКУ  

Продовжуйте професійний розвиток 
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Постійний професійний розвиток є ключем до досягнення гендерного 

паритету. Люди, які працюють у галузі ядерної безпеки, повинні бути 

обізнані у своїй професії та змінах, що відбуваються в ній. Необхідне 

забезпечення участі як чоловіків, так і жінок, у постійних рівнях навчання, 

особливо у поєднанні з іншими передовими практиками для досягнення 

гендерного паритету. Багато жінок, які залучені до гендерної програми 

WINS, визначили безперервний професійний розвиток як головний внесок 

у їх просування в галузі та допомогу їм в отримані підвищення та вступу на 

нові посади.  

Програма WINS Academy може допомогти це забезпечити. Вона пропонує 

цілеспрямоване рішення для розвитку професійної компетентності у 

ключових сферах ядерної безпеки. Програма розроблена, щоб допомогти 

учасникам розширити свої знання та розуміння найкращих практик ядерної 

безпеки та продемонструвати, що сертифікація є мірою компетентності, яка 

робить життєво важливий внесок у стійку ядерну безпеку. 

Модулі програми сертифікації охоплюють різноманітні обов'язки в галузі 

ядерної безпеки. Наприклад, модуль «Управління ядерною безпекою: Рада 

та виконавчі взаємодії» надає важливу інформацію, яка допомагає 

директорам та вищим керівникам ради приймати обґрунтовані рішення 

щодо питань ядерної безпеки. Інші модулі покращують знання та навички 

існуючих практиків ядерної безпеки в конкретних галузях. Модулі також 

покращують знання студентів та професіоналів з інших дисциплін, які 

тільки починають працювати в галузі ядерної безпеки, що допомагає 

підвищити компетентність людей, що походять з широкого соціального 

кола. 

Залучайте фахівців з роботи з персоналом 

Набір повинен здійснюватися із гендерно різноманітного колективу. 

Кадровий резерв з ядерної безпеки традиційно складався з осіб, які мають 

військовий, охоронний чи правоохоронний досвід. Цей резерв переважно 

чоловічий. Важливо, щоб фахівці з ядерної безпеки набиралися з більш 

різноманітного складу. Незважаючи на те, що відбуваються зміни, політика 

найму та просування по службі може бути головною перешкодою на шляху 

досягнення гендерного паритету. Фахівці з персоналу повинні враховувати 

це при розробленні оголошень про вакансії, визначенні складу комісій для 

співбесід, розробленні компенсаційних пакетів та визначенні вимог до 

компетенції для прийняття на роботу, утримання та просування по службі. 

Функція фахівців з роботи з персоналом служить посередником між вищим 

керівництвом та працівниками. Ця група фахівців відіграє вирішальну роль 

у забезпеченні будь-яких неявних упереджень під час набору та просування 
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по службі. До того ж, вони також можуть створювати сприятливі умови для 

того, щоб організація демонструвала прихильність до становлення та 

підтримки гендерного паритету. Практичні кроки, які можна зробити,: 

- Повторно оцініть процес набору. Шляхи розробки стратегій найму 

та мова, що використовується в посадових інструкціях, часто 

виступають закритими дверима для компетентних жінок. Стратегії 

покладання лише на мережі керівників швидко застарівають. 

Посадові інструкції, які надають більшої ваги навичкам та 

кваліфікації, а не багаторічному досвіду, можуть залучити більше 

жінок-претендентів. Політика, необхідна для перегляду посадових 

інструкцій, для усунення непотрібних вимог, зробить підбір слів 

більш гендерно нейтральним та забезпечить різноманітність груп 

співбесід.  

- Створюйте різноманітні резерви найму. Неявна упередженість 

може бути присутньою в процесі найму, якщо комісії з найму 

наймають кандидатів, які найбільше нагадують їх власний досвід. 

Щоб уникнути цього, фахівці з персоналу повинні забезпечити, щоб 

до цього процесу були залучені як чоловіки, так і жінки. Дослідження 

показують, що особи, які приймають рішення, вагаються виходити за 

рамки норми, коли є лише один кандидат із недостатньо 

представленої групи.  

- Послідовно оцінюйте всіх претендентів. Використання 

стандартизованих, об’єктивних та прозорих критеріїв під час найму 

та просуванні по службі є ключовим для стримування потенційних 

наслідків неявного упередження. Дослідження показують, що 

чоловіків часто просувають по службі на основі їхнього потенціалу, 

тоді як від жінок вимагають результатів. Важливо базувати оцінку на 

послідовно застосовуваних критеріях.   

- Щорічно оцінюйте компенсацію за результати роботи та робіть 

інформацію про неї доступною. Чоловіки та жінки в організації 

повинні отримувати однакову компенсацію за рівну роботу, щоб 

уникнути створення гендерної різниці в оплаті праці, оскільки 

працівники прогресують професійно. Організації повинні робити 

інформацію про заробітну плату доступною для всіх працівників. 

Крім того, якщо премії за результати роботи є також частиною 

компенсаційних пакетів, не менш важливим показником є інформація 

про розмір премій за результати роботи. Що стосується звітування 

про заробітну плату, в оцінку повинен бути включений весь 

компенсаційний пакет, включаючи премії, а не лише заробітну плату. 

- Забезпечте однаковий доступ до посад найвищих рівнів. Дуже 

важливо, щоб організації визначали найважливіші можливості для 

працевлаштування - такі як великі та помітні проєкти, клієнти та 
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міжнародні завдання - і відстежували, скільки жінок та представників 

меншин займають ці посади (Beninger 2018).  

Виконання цих дій надає додаткові гарантії того, що існуючі системи 

набору та просування по службі є справедливими та базуються на 

результатах роботи. Однак цього недостатньо. Організації, які бажають у 

повній мірі скористатися лідерським потенціалом своїх співробітниць, 

можуть обрати наймання жінок-лідерів як зразків для наслідування, а також 

надання рівних можливостей для розвитку навичок своїх молодших 

співробітників, щоб керувати ними в майбутньому. Відгуки, отримані в 

результаті опитування членів WINS, відзначали важливість жінок на 

керівних посадах в галузі ядерної безпеки, щоб надихнути інших жінок 

приєднатися до організації.  

Керуйте своїм кадровим резервом  

Перехід до керівництва може бути важким. Введення політики та 

процедур для того, щоб якомога більше жінок переступало поріг компанії - 

- це лише перший крок. Організаціям потрібно зробити крок далі і 

забезпечити відсутність значних витоків для вищого керівництва та 

виконавчих команд. Якщо жінки страждають на початковому етапі, це 

матиме довгострокові наслідки для розвитку кадрового резерву.  

Відповідно до звіту McKinsey & Company «Жінки на робочому місці», 

опублікованого в 2020 році, на кожні 100 чоловіків наймають або 

пропонують посаду керівника лише 85 жінкам. Як результат, чоловіки 

займають 62% посад на рівні очільників, тоді як жінки займають лише 38%. 

Оскільки кількість чоловіків перевищує кількість жінок на керівному рівні, 

існує менша кількість, яких можна прийняти на роботу або підвищити до 

рівня вищих керівників. Маючи це на увазі, організації повинні подумати, 

як краще керувати своїми працівниками, щоб мати кваліфікований резерв 

претендентів, з яких можна обрати фахівців для компанії.  

Сприяйте! Сприяйте! Сприяйте! 

Жінки та чоловіки не просуваються однаково. Як вже згадувалося 

раніше, чоловіків, як правило, підвищують відповідно до їх потенціалу, тоді 

як жінок, як правило, підвищують відповідно до їх досвіду (McKinsey 2020). 

Важливо розірвати цей цикл. Оскільки жінки часто мають нелінійний 

кар’єрний шлях, деякі можуть чекати підвищення в подальшому, що ще 

більше ускладнює проблему. 

Практично у всіх галузях чоловіків частіше, ніж жінок, призначають на 

керівні посади. Якщо для початку буде менше жінок, ніж чоловіків, і якщо 
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відняти жінок з кожного етапу кар’єрного прогресу, то наприкінці 

кар’єрного шляху жінок майже не буде.  

Жінки також мають справу з несвідомими стереотипами - наприклад, як 

повинен виглядати начальник чи керівник - коли стоять у черзі на 

підвищення. Якщо стереотип містить переважно чоловічі характеристики, 

то це може стати додатковою перешкодою для жінок зайняти керівні 

посади. 

Організаціям, які займаються ядерною безпекою, слід переглянути всі 

процеси просування, які ставлять жінок у невигідне становище. 

- Виключення з мережевих можливостей. Працівники можуть 

отримувати робочі завдання та просування по службі в результаті 

участі у мережевих заходах, які проводяться поза робочим часом. 

Через свої неоплачувані робочі обов’язки жінки часто не можуть 

брати участь у таких заходах. 

- Просування за власним образом. Якщо ті, хто займає владні посади, 

сприяють лише людям, подібним до них самих, або особам, які 

обіймали цю посаду в минулому, це може суттєво нашкодити жінкам, 

оскільки їх попередники, ймовірно, були чоловіками. 

- Відсутність чітких стандартів оплати праці та просування по 

службі. Якщо відсутні чіткі стандарти оплати праці та просування по 

службі, працівники не знатимуть, що їм потрібно робити для 

прогресу; вони також можуть не зрозуміти, коли їх недооцінюють. 

Коли керівники приймають рішення  про прийняття на роботу та 

просування кар’єрними сходинками, відсутність стандартів може 

змусити їх покладатися на суб'єктивні (і потенційно необ'єктивні) 

судження, а не на об'єктивні показники, засновані на минулих 

результатах. Це також може змусити працівників розраховувати на 

мецената або спонсора для просування по службі. У цій ситуації 

чоловіки мають більше шансів на нову бажану посаду, аніж жінки. 

- Упереджене оцінювання ефективності. Дослідники виявили, що 

успіх жінок помічають рідше, тоді як за їхні невдачі, або провали 

критикують більше, аніж чоловіків. Це може вплинути на впевненість 

жінок у собі та ускладнити їх підвищення. 

Всі ці фактори слід комплексно враховувати при розробленні 

внутрішньої політики стосовно практики підвищення. 

СТАРШИЙ ПРОФЕСІОНАЛ З ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ: 

“Слід розуміти, наскільки важливим є сприйняття. Я - невисока жінка-

азіатка. Чоловіки в прямому і переносному сенсах дивляться на мене, поки 
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я не заговорю - і тоді вони розуміють, що я найстарша людина за столом. 

Жінки, що знаходяться в ядерній безпеці, не отримують тих 

можливостей, які їм потрібні, і пропорційно їм не надається визнання, яке 

вони заслуговують. 

Один із способів поліпшити це - ранній доступ до предметів STEM. Нам 

потрібно виховувати та заохочувати молодих дівчат займатися 

предметами STEM, щоб вони бачили різні напрями кар’єрного розвитку та 

власний шлях як для майбутніх жінок в галузі ядерної безпеки. У STEM 

освітою та кар'єрою займаються набагато більше жінок, аніж чоловіків. 

Соціальна обумовленість та середовище з упередженнями суттєво 

впливають на результати, як і відсутність можливостей для здобуття 

дівчатами вищої освіти з предметів STEM.  

Навіть якщо забезпечити можливість раннього доступу до застосування 

навичок, жінки повинні боротися з несвідомими стереотипами, наприклад, 

як повинен виглядати начальник чи керівник. Якщо стереотип має 

переважно чоловічі риси, це обмежує або ускладнює можливості жінок 

займати керівні посади. Ядерної безпеки напряму стосується військової 

галузі та оборони, що призводить до думки, ніби в ній переважають 

чоловіки. Наприклад, у жінок, які виконують функції у ядерній безпеці на 

передовій, існує стійке уявлення, що оскільки робота передбачає загрозу, 

ризик та певний рівень небезпеки, це не є «жіночою роботою». Ми також 

повинні розфінчувати міф про те, що роль забезпечення ядерної безпеки 

призначена лише для чоловіків, і вони продовжують навчати та готувати 

жінок до роботи».   

НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ, ЯКІ МОЖНА ЗАСТОСУВАТИ В ЦЬОМУ 

ВИПАДКУ 

Захищайте реальні моделі    

Жінки потребують надійних прикладів для наслідування. Коли жінки 

недостатньо представлені в секторі - наприклад, в галузі ядерної безпеки - 

це обмежує потенційну кількість жінок-лідерів, а отже, і потенційних 

зразків для наслідування, які можуть з'явитися в цьому секторі. Коли на 

керівних посадах стає менше жінок, то стає менше тих, кому жінки можуть 

наслідувати і з яких можуть брати приклад на шляху розвитку власної 

кар’єри. Жінки повинні бачити «за кермом» інших, схожих на них, щоб 

уявити себе також, сидячи там.  

Учасники заходів WINS переважно вказували на відсутність зразків для 

наслідування в ядерній безпеці як на головну проблему. Ще більшу увагу 

учасники звертали на потребу у реальних моделях для  наслідування. 
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Жінкам потрібні надійні зразки, а не ідеалізовані недоступні постаті, 

які слідують нереальними траєкторії, що неможливо повторити. 

Справжні моделі включають жінок, які стикалися з важкими рішеннями між 

особистим та робочим життям, а також тих, хто відмовився від роботи з 

особистих причин і знову повернувся назад. До цієї групи також входять 

жінки, які стикалися з іншими перешкодами у своєму професійному 

розвитку, такими як дискримінація і недооцінювання, але які не зійшли з 

поставленого шляху та просунулися вперед, незважаючи на всі перешкоди 

і невдачі. Саме з цього досвіду можна здобувати уроки, аналізувати їх і 

вчитися. 

Жінки отримують користь від особистих розповідей і виступів про те, як 

жінки мають і можуть будувати і стрімко розвивати свою кар’єру в галузі 

ядерної безпеки та тих механізмів, які повинні існувати для досягнення цієї 

мети.  

Створюйте інклюзивні команди 

Колективна думка. Дослідження показали, що інклюзивне прийняття 

рішень може швидко призвести до змін, внести вагомий внесок у справу і 

призвести до досягнення кращих результатів у бізнесі. Компанія-розробник 

програмного забезпечення Cloverpop вивчила 566 рішень, прийнятих 184 

бізнес-командами, що були прийняті у компанії протягом двох років. Вони 

виявили прямий зв'язок між підвищенням ефективності та інклюзивним 

прийняттям рішень (Larson 2017). 

Оскільки групи, які менш різноманітні, схильні до групового мислення, то 

забезпечення цієї різноманітності є одним із шляхів вирішення цієї 

проблему. Згідно з результатами дослідження, групи приймали більш вдалі 

рішення, ніж окремі люди, у 66% випадків. Групи, до складу яких входять 

члени з різним походженням, гендерною приналежністю тощо мають 

мають різноманітні та цікаві ідеї і пропонують різні шляхи вирішення задач 

та прийняття бізнес-рішень.  

Розвивайте навички лідерства у жінок 

Недостатньо просто пропонувати можливості.  

Між встановлення гендерної рівності та лідерства немає жодного 

конфлікту. Насправді важче вдосконалити лідерство, не збільшивши при 

цьому кількість жінок-керівників. Організаціям потрібно зробити крок далі 

і забезпечити жінок професійною підготовкою, навчанням та 

наставництвом. Вони також повинні створити офіційні спонсорські мережі, 

які допомагають жінкам вчитися, рости та орієнтуватися в системі. 
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Організації, які хочуть, щоб жінки досягли успіху, повинні знаходити та 

забезпечувати для цього необхідні ресурси та всебічну підтримку (час, 

гроші, люди, спонсорство), які виділяються для того, щоб залишатися на 

рівні з просуванням гендерного паритету. 

Крім того, залучення до цього вже наявних у компанії працівників є гарною 

практикою, на відміну від прийняття на роботу зовні. Жінки, які працюють  

в компанії зараз, накопичили інституційні навички та добре розуміють всі 

тонкощі роботи самої організації. Іншими словами, важливо, щоб 

організації зрозуміли, які цінні кадри вже наявні в стінах їхньої компанії та 

працюють на благо її розвитку. 

Переоцініть компетентність 

Уникайте помилкової впевненості в компетентності. Застарілі моделі 

лідерства, орієнтовані на традиційно чоловічі якості, можуть не розрізняти 

впевненість і компетентність. Іншими словами, ми часто помилково 

сприймаємо прояви впевненості як показник компетентності. Це 

призводить до того, що жінки-лідери оцінюються негативно, що служить 

перешкодою для подальшого просування жінок по службі. (Chamorro-

Premuzic 2019). 

Така вимога, як багаторічний досвід, немає жодного значення, якщо вона не 

підкріплюється вмінням добре виконувати свою роботу. Цілком імовірно, 

що кандидат міг набути та вдосконалити цей набір навичок за коротший 

проміжок часу, ніж вимагається в посадовій інструкції. Наприклад, якщо 

організація визначає компетенцію як потребу десяти років безперервного 

досвіду, то це може виключити кваліфікованих кандидатів-жінок, які могли 

здобувати професійний досвід з певними часовими проміжками. 

Інше питання полягає в тому, що жінки можуть не мати однакової 

можливості професійно навчатися та розвиватися, що може негативно 

вплинути на їхню здатність демонструвати свої вміння та навички. Проте, 

це жодним чином не вплине на їхні вміння демонструвати та застосовувати 

ці вміння і навички у майбутньому.  

Щоб справедливо оцінити всіх кандидатів та уникнути потенційних 

дискримінаційних наслідків, організації повинні ретельно продумати, як 

вони осмислюють якості, необхідні для конкретної посади, та які фактори 

враховуються при визначенні компетенції. 
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ПРОФЕСІОНАЛ З ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ: 

«Ролі ядерної безпеки в моїй країні є надзвичайно конкурентоспроможною. 

Культурні та релігійні фактори є одними із ключових бар'єрів, з якими 

стикаються жінки в цій професії - наприклад, на штани дивляться як на 

одяг, що не налужить носити жінці. Жінки в штанях розглядаються як 

жінки «легкої поведінки», а навчання жінки сприймається як марне 

витрачання ресурсів, оскільки вони лише одружаться, народжують дітей 

і згодом покидають роботу. У сім’ях відчувають, що вони можуть 

вказувати своїм дітям, де і ким ті повинні працювати, а дівчата і жінки у 

свою чергу просто не мають права голосу. 

Організаційна практика та політика прийому на  роботу активно 

дискримінує жінок. Наприклад, коли жінки вступають до служби, 

очікується, що вони будуть самотніми або одруженими, проте без дітей. 

Якщо вони вирішили одружитися, після працевлаштування їм потрібно 

схвалення старшого офіцера. Відсутність гендерної політики забезпечує 

дискримінацію на робочому місці, де чоловіки завжди вірять, що можуть 

зробити це краще за вас. Мені сказали, що чоловіки не хочуть доручати 

мені певні завдання, тому що я – жінка і не зможу з ними впоратися. 

Нерозуміння заважає жінкам приєднатися до групи тих людей, які 

працюють у ядерній безпеці  Якщо нам скажуть, що, наприклад, 

небезпечний характер роботи, рівень радіації може вплинути на рівень 

народжуваності, жінки не будуть йти працювати до цієї сфери, оскільки 

у суспільстві діє  культурна норма, яка передбачає, що жінки повинні 

народжувати дітей і лишатися з ними вдома. 

Пристрасть до порятунку життів допомогла мені подолати ці виклики. 

Набуття навичок, саморозвиток та навчання допомогли мені стати 

більше впевненою у собі Жінки повинні бути відданими і рішучими, вчитися 

новому, адже коли ти єдина жінка в кімнаті у формі, ти завжди маєш 

проявити себе».  

НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ, ЯКІ МОЖНА ЗАСТОСУВАТИ У ЦЬОМУ 

ВИПАДКУ 

Враховуйте культуру 

Культура має значення. Як на національному, так і на організаційному 

рівні культура є справжнім (а не просто сприйманим) бар'єром для жінок, 

які обирають професію, пов’язану з ядерною безпекою. Національна 

культура має значення для розуміння гендерних перспектив, наприклад, що 

жінки є «слабшою» і повинна бути лише матір’ю для свої дітей. 

Організаційна культура має значення стосовно того, як загалом суспільство 
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сприймає сектор ядерної безпеки. Наприклад, у деяких країнах сили 

реагування можуть бути консервативними, патерналістськими та не 

схильними до змін. Ще одним прикладом є те, що ще в 1990-х роках в одній 

із південноамериканських країн жінкам було заборонено керувати 

офіцерами правоохоронних органів. Як результат, маємо одне «втрачене 

покоління» жінок. 

Культурні норми, які ототожнюють жінок як доглядальницьями можуть 

змусити їх більше відриватися від роботи, ніж чоловіків. Як результат, 

багато жінок, які повертаються на роботу після відпустки у зв’язку з 

вагітністю, пологами або доглядом за похилими членами сім’ї, виявляють, 

що вони були знижені в посаді, розвиток їхньої кар’єри призупинився і 

зараз вони повинні докласти максимум зусиль, щоб вирішити цю проблему. 

Жінки часто не мають іншого вибору, окрім як виконувати безоплатну 

роботу, і найчастіше, наражуючи себе на збиток. Вони можуть не мати часу, 

можливостей та підтримки для зайняття тієї посади, якої вони справді варті. 

Учасники серії веб-семінарів WINS, які обговорювали недостатню 

представленість жінок в ядерній безпеці, також погодились, що культурні 

зміни повинні відбутися: лише самої політики для цього недостатньо. Дуже 

важливо помічати та повідомляти про переважаючу організаційну культуру 

та заохочувати жінок та чоловіків виявляти і викорінювати «старомодне» 

мислення, особливо коли це стосується гендерних стереотипів щодо ролей 

та відповідальності чоловіків та жінок. 

Для цього організації повинні створити заангажовану, всеохоплюючу 

культуру поваги, яка дає змогу чоловікам та жінкам будувати довірливі 

стосунки між собою та зі своїми керівниками. Це допомагає мотивувати 

співробітників працювати на високому рівні, оскільки це створює 

сприятливе середовище, в якому всі працівники можуть відкрито 

висловлювати свої відмінності в думках, поведінці, навичках, знаннях та 

таланті. Інноваційні ідеї та практики, які є результатом цього, будуть рухати 

організацію вперед. 

Уникайте вагань щодо захисту 

Не приймайте рішення за них. «Сумніви щодо захисту» - це звільнення 

жінок із певних місць роботи для їхнього захисту. Однак, зрештою, це 

призводить до зменшення можливостей жінок на робочому місці. 

Наприклад, це може бути політика, яка забороняє жінкам проходити 

навчання у певному закладі, щоб захистити їх від сексуального насильства. 

Політика з подібною логікою відволікає увагу від справжньої проблеми 

несправедливого ставлення до жінок. Тобто, щоб вберегти жінок від 
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сексуального насильства їх просто тримають «поза роботою», замість того, 

щоб вирішити фактичну проблему сексуального насильства. 

Як результат, жінкам не пропонують велику кількість робочих місць і 

підносять це як «захист», замість того, щоб дати їм можливість працювати 

і справді їх захищати. 

Уникайте думок про дефіцит 

Вистачає, щоб обійти. Часто, коли жінок підвищують на керівні посади в 

організації, існує тенденція думати, що інші жінки не мають достатньо 

ресурсів та можливостей для професійного прогресу. Це тому, що жінок на 

високих керівних посадах небагато. У цьому контексті багато жінок не 

мають можливості виділяти на роботу достатньо часу, енергії та уваги, які 

просто необхідні для навчання та наставництва інших жінок-колег. У 

зв’язку з цим, жінки на керівних посадах знаходяться на дуже вдалому 

місці, щоб бути прикладом для потенційних жінок-лідерів. Наставники 

можуть надавати необхідну підтримку, давати поради, а також 

налагоджувати необхідні ділові контакти для своїх підлеглих. 

Коли жінки підтримують одна одну на робочому місці, вони стають дедалі 

могутнішими, щоб кинути виклик статус-кво та світоглядам, які, як 

правило, віддають перевагу чоловікам. Намагання підтримати жінок та 

також виходить за рамки можливостей працевлаштування і поширюються 

на повсякденну взаємодію на робочому місці. Сюди входить визнання та 

похвала жіночих досягнень, відкриті сміливі висловлювання про 

неприйнятну та протиправну поведінку, такі як випадки сексуального 

домагання чи сексуального насильства, а також підтримка думок чи ідей 

інших жінок на ділових зустрічах. 

ДОСЛІДЖЕННЯ СПРАВИ: БІЛИЙ ДІМ 

Коли президент США Барак Обама вперше приступив до виконання 

службових обов’язків 3 2008 році, дві третини його головних помічників у 

Білому домі були чоловіками. Жінки-співробітники висловлювали скарги 

на рахунок того, що їх часто не допускають до робочих зустрічей. Навіть 

коли їм дозволяли долучатися до таких заходів, до них рідко дослухалися 

колеги-чоловіки. 

Намагаючись боротися з цією гендерною упередженістю, жінки-

працівники застосовували певну стратегію зустрічі, яка називається 

«посиленням». Коли жінка-працівник висловлює важливу річ, то інша 

жінка повторює її, вказуючи на того, хто це сказав вперше. Це змусило 

чоловіків звертати увагу на думки та ідеї жінок і не дозволяло присвоїти їх 



Неофіційний переклад 

 24 

собі. За словами колишнього помічника президента, коли вони почали 

використовувати вищезгадану стратегію, вони поставили перед собою 

завдання продовжувати її реалізацію.  

Стратегія посилення спрацювала і змінила ставлення чоловіків до жінок в 

уряді. Сам Обама взяв це до відома і почав частіше звертатися до жінок-

працівників та молодших помічників. Крім того, жінки та чоловіки, що 

входили до найближчого оточення Обами, досягли паритету (Crockett 

2016). 

Дотримуйтесь паритету під час проведення відкритих заходів  

Паритет під час відкритого заходу - це можливість публічно 

продемонструвати свою прихильність до гендерного паритету. Так 

само, присутність жінок-експертів у комісіях повідомляє аудиторію про те, 

що жінки мають відповідний досвід. Слоти для конференцій та панельних 

виступів є надзвичайно затребуваними і дозволяють професіоналам 

ділитися своїми знаннями та досягати більш високого статусу. Кожен раз, 

коли жінку не допускають до у колегії, це обмежує її можливості ділитися 

своїми знаннями. Наприклад, співробітники, які організовують конференції 

та заходи, можуть бути впевненими у тому, що вони дають однакову 

можливість однаковій кількості чоловіків та жінок-експертів проявити себе. 

Застосовуйте політику нульової терпимості щодо переслідування та 

знущання 

Переслідувати та знущатися – заборонено. Жінки на робочому місці 

зіштовхуються з переслідуванням та знущанням частіше, ніж чоловіки, 

особливо на тих посадах, які жінки традиційно не займають. В останньому 

випадку це включає сексуальне насильство на робочому місці. Це 

призводить до зниження продуктивності, зниження морального духу та 

відсутності зацікавленості у роботі, що негативно впливає на результати. 

Щоб уникнути цього, організації повинні мати комплексну програму щодо 

заборони переслідувань та знущань, яку підтримують і виконують усі в 

організації. Це означає, що якщо хтось зазнає утисків та знущань, або стає 

свідком подібних прецедентів, він почуватиметься спокійно, тому що 

знатиме, куди і як повідомити про цей випадок. Особливо це стосується 

сексуальних та гендерного домагань чи знущань. Організації повинні брати 

до уваги наступні вказівки: 

- Впровадити чіткі правила. Організаціям необхідно створити та 

впровадити чітко сформульовані правила щодо заборони знущань та 

переслідувань і додатково переглядати їх кожні три-п’ять років, щоб 

забезпечити їх точність та оновлення. Наприклад, у попередніх 
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правилах, можливо, не згадуються соціальні мережі, що зараз є 

основною проблемою та засобом знущань та домагань. 

- Проводити регулярні тренінги. Організації повинні регулярно 

проводити тренінги для всіх працівників організації. Під час тренінгу 

слід чітко визначити, які дії розглядаються як знущання та 

переслідування, а також наслідки такої поведінки як для жертви, так 

і для організації, що відбувається після подання скарги та потенційні 

наслідки таких вчинків. Хоча краще проводити тренінги особисто, а 

не в Інтернеті, це не завжди можливо. Незалежно від того, де і як 

відбувається навчання, важливо також, щоб усі працівники, 

включаючи генерального директора, брали в ньому участь. 

- Надавати можливість повідомити. Кожен, хто зазнав домагань або 

знущань, повинен мати можливість обрати, до кого звернутися, коли 

справа доходить до повідомлення про випадок скоєння домагань або 

знущань. Процеси повідомлення та дії, які мають відбутися в 

подальшому, повинні бути чітко визначені. 

- Захищати жертву. У правилах повинно бути чітко зазначено, що 

будь-хто, хто повідомляє про акти переслідування та / або знущання, 

не буде покараний і що він буде захищений від помсти або зусиль 

помсти з боку інших працівників. 

- Бути послідовними в діях. Організація повинна показати, що вона 

вживає заходів відповідно до вказаних правил і серйозно сприймає 

будь-які скарги. Одразу після отримання скарги щодо переслідування 

чи залякування організація повинна провести розслідування та 

виконати відповідні наступні кроки, що включають низку дій, які 

роботодавець повинен виконати. Розслідування повинно також 

виявити, чи були інші жертви окрім працівника, який повідомив про 

знущання або домагання. (Zetlin 2019). 

Виховуйте гендерно інклюзивне робоче місце 

Уникайте припущення про інклюзивність. Організації не можуть 

стверджувати, що вони створюють сприятливе для роботи середовище, в 

якому жінки можуть процвітати та прогресувати без структури, яка це 

підтримує. Потрібно запровадити політику та процедури, які чітко 

оголошуватимуть, що гендерний паритет є пріоритетом організації, в якій 

будуть визначені та вирішені системні бар'єри, а також активно 

підтримуватиметься гендерно інклюзивна культура. Окрім політики щодо 

переслідування та знущань, повинна запроваджуватись, пов’язана з 

балансом між роботою та особистим життям, яка принесе користь як 

чоловікам, так і жінкам в організації. Керівники можуть підтримувати цю 

політики та впроваджувати подібні практики для інших в організації. 
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Розвивайте свою Мережу 

Зверніться за підтримкою. Як було зрозуміло у цьому Посібнику, жінки 

на робочому місці стикаються із загальними бар'єрами та проблемами, 

незалежно від того, в якій частині світу вони проживають та чим 

займаються. Проте жінки, що прагнуть працювати в таких галузях, як 

ядерна безпека, зіштовхуються зі ще більшими викликами. 

Для жінок важливо налагоджувати та розвивати зв’язки в галузі ядерної 

безпеки. Це допомагає їм вчитися та підвищувати свою компетентність, 

визначати та вирішувати проблеми, знаходити наставників, 

випрацьовувати лідерські навички та просто заводити друзів. Зростає 

кількість організацій, які допомагають задовольнити цю потребу. Ось 

кілька прикладів: 

- Група друзів для жінок в ядерній енергетиці  - це група послів, що 

базується у Відні, Австрія, і представляє держави-члени МАГАТЕ. 

Група була сформована з метою збільшення за допомогою 

практичних заходів представництва жінок у Секретаріаті МАГАТЕ, 

включаючи посади найвищих ланок в ядерній безпеці та енергетиці.  

- Women of Color Advancing International Peace, Security and Conflict 

Transformation (WCAPS) («Кольорові жінки», що просувають 

міжнародний мир, безпеку та вирішення конфліктів) має на меті 

просунути лідерство та професійний розвиток жінок різної раси та 

національності у міжнародному мирі, безпеці та вирішенні 

конфліктів. WCAPS також працює задля заохочення молодих жінок 

до розвитку лідерських навичок за допомогою таких програм, як 

Молоді Посли, наставництво та навчання у ЗМІ. Програми надають 

дівчатам приклади для наслідування, а також визнають жінок 

середнього віку. WCAPS має три робочі групи: кібербезпека та нові 

технології, політика CBRN та зміна клімату. 

- Жінки в міжнародній безпеці (WIIS) - це всесвітньо відома 

організація, яка прагне сприяти лідерству та розвитку жінок у галузі 

безпеки та міжнародного миру. Організація пропонує платформу для 

жінок-експертів, працює з метою підвищення обізнаності про 

найважливіші проблеми та визначає жінок, які можуть бути 

прикладами для наслідування для інших людей. WIIS має філіали в 

47 країнах і забезпечує спонсорство для навчальних програм з питань 

лідерства, наставництва та мереж. WIIS підкреслює, що міцна 

мережа, що складається як з неформальних каналів, так і з дискусій, 

є критично важливою для професійного розвитку, оскільки вона 

забезпечує жінкам доступ до керівних посад. Таким чином, 
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організація проводить заходи з метою надихати жінок та зміцнювати 

їх мережу. 

- Жінки в ядерній галузі (WiN) було створено в 1993 році як 

глобальну некомерційну організацію з метою сприяння та заохочення 

жінок, що працюють у ядерному секторі у всьому світі, зокрема в 

енергетиці та радіаційній безпеці. WiN налічує 35 000 членів (як 

чоловіків, так і жінок) із 129 країн із різних професій: від медицини 

та охорони здоров’я до контролюючих органів до незалежних 

дослідників. 

Включіть соціальну відповідальність  

Соціальна відповідальність залежить від прозорості для досягнення 

результатів. Прозорість активізує соціальну відповідальність. Люди рідше 

керуються упередженнями і частіше приймають справедливі рішення, коли 

знають, що вони нестимуть за будь-яке рішення відповідальність. 

Одним із способів підвищення соціальної відповідальності для керівника - 

створення робочої групі з питань корпоративного різноманіття, яка 

запрошує керівників відділів, що виступають волонтерами, добровольцями 

та включає до цієї групи членів недостатньо представлених груп. Щоб 

визначити, які сфери потребують уваги, цільова група повинна періодично 

аналізувати показники різноманітності на різних рівнях: для загальної 

компанії, для бізнес-підрозділів та для відділів. Після цього члени робочої 

групи можуть приймати рішення та скеровувати їх у власні відділи, де легко 

визначити, хто, наприклад, не може піти добровольцем для наставництва 

жінок та меншин або відвідувати заходи з набору працівників. 

ПРИКЛАД ІЗ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ: DELOITTE 

У 1992 році жінки-співробітники світової бухгалтерської фірми Deloitte 

масово покидали компанію. Хоча половина з цих працівників були 

жінками, вони пішли з компанії ще задовго до того, як отримали 

підвищення. У відповідь на це Дуглас Маккракен, тодішній генеральний 

директор консалтингового підрозділу Deloitte, створив робочу групу, яка 

покладалася на соціальну відповідальність, замість того, щоб просто 

розробити додаткові заходи для покарання за погану поведінку. 

Цільова група притягла до відповідальності кожен за відстеження 

кар’єрного прогресу жінок, а також відповідальність за встановлення 

власних цілей та пошук локальних рішень для їх досягнення. Окремих 

керівників також було притягнено до відповідальності за вибір показників 

змін, які були додані до їхніх власних рейтингів ефективності. Що важливо, 
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зовнішня консультативна рада також публікувала щорічні звіти про 

прогрес, досягнутий кожним відділом. 

Коли менеджери зрозуміли, що генеральний директор та інші керуючі 

партнери пильно стежать за їх діяльністю, вони почали призначати 

головних клієнтів жінкам, разом з неформальним наставництвом. 

Протягом восьми років коефіцієнт обороту жінок-працівниць знизився до 

того ж рівня, що і серед працівників-чоловіків, а відсоток жінок-партнерів 

зріс з 5% до 14%, перевищуючи показники будь-якої іншої великої 

бухгалтерської фірми. У 2015 році 21% партнерів компанії у всьому світі 

були жінками. У березні того ж року ТОВ Deloitte зробило Кеті Енгельберт 

своїм генеральним директором, яка стала першою жінкою, що очолила 

велику бухгалтерську фірму. 

Заявіть публічно про гендерний паритет 

Публічно дотримуйтесь гендерного паритету. Важливим кроком у 

становленні гендерного паритету є закликання керівників організацій 

вищого рівня дотримуватися державних зобов'язань та зобов'язань у рамках 

мережі «Gender Champions in Nuclear Policy» (GCNP). Головною метою 

GCNP є збільшення участі та впливу жінок у всіх сферах, що стосуються 

ядерної енергетики шляхом подолання гендерних бар'єрів та проведення 

роботи щодо досягнення гендерної рівності. 

Керівники організацій у цій галузі можуть стати «гендерними чемпіонами», 

підписавши та взявши на себе зобов'язання щодо паритетного вибору. 

Даючи цю обіцянку, лідери погоджуються, що, коли це можливо, вони 

уникатимуть участі в одностатевих комісіях. 

GCNP також просить керівників дотримуватись будь-яких зобов'язань, які 

узгоджуються з постійними зусиллями організації Чемпіона щодо 

досягнення гендерної рівності та які враховують Інклюзію та Рівність 

(SMARTIE). Наприклад, деякі Чемпіони пообіцяли підвищити відсоток 

грантів, наданих їхньою організацією, на проєкти з жінками-лідерами на 

10%, тоді як інші взяли на себе зобов'язання проводити щорічні тренінги 

для підвищення обізнаності про гендерні упередження. GCNP публікує 

зобов'язання кожної організації SMARTIE, а також результати та показники 

прогресу у здійсненні цих зобов'язань на своєму веб-сайті. 

Мобілізуйте чоловіків 

Гендерний паритет охоплює чоловіків та жінок. Чоловіки мають багато 

користі від змін, спричинених досягненням гендерного паритету, як було 
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зазначено раніше в цьому Посібнику. Участь чоловіків, а особливо тих, хто 

займає керівні посади, є фундаментальним для досягнення мети гендерного 

паритету. 

Коаліція «Чемпіони змін» - одна з ініціатив, спрямованих саме на це, тому 

вона отримала міжнародне визнання як ефективний спосіб досягнення цієї 

мети шляхом залучення впливових людей. Вони спрямовані не лише на 

досягнення гендерного паритету, але також сприяють збільшенню кількості 

жінок різного походження на керівних посадах та створенню інклюзивного 

робочого середовища. Як частина цієї стратегії, Коаліція закликає 

чоловіків, які займають впливові посади, бути солідарними з жінками-

лідерами, ставши чоловіками-«чемпіонами змін». Взаємодія з лідерами, які 

можуть сприяти позитивним змінам, має вирішальне значення для 

вирішення системних та соціальних факторів, що призводять до відсутності 

паритету. 

Визнайте роль керівництва 

Зміни починаються вгорі. Шлях до гендерного паритету починається із 

зобов’язань, взятих на себе керівником організації та іншими топ-

менеджерами. Лідери повинні вийти за рамки заявлених зобов'язань і 

своїми діями стати на захист гендерного паритету. Програми, правила та 

процеси потребують послідовних повідомлень та підтримки з боку 

керівництва. Керівництво та топ-менеджмент виявились одними з 

найважливіших важелів прогресу у досягненні гендерної різноманітності в 

корпоративному контексті. Сюди входять конкретні та символічні дії 

вищого керівництва, а в багатьох випадках і створення посад чи окремих 

відділів для керівництва зусиллями щодо різноманітності. 

Підтримуйте ініціативи  

Цю роботу не можна виконувати самостійно. Шукайте в інших 

натхнення та партнерство. Надаючи свою підтримку ініціативам, ви даєте 

поштовх до подальшої обізнаності та залучення. 

Наприклад, Equal by 30 Campaign є частиною Ініціативи «Чиста енергія, 

освіта та розширення прав і можливостей» (C3E), яка працює для 

просування жінок у перехід до чистої енергії та подолання енергетичного 

розриву. C3E - це спільна ініціатива Міністерства з питань чистої 

енергетики та Міжнародного енергетичного агентства та зобов'язання 

громадськості, взята на себе організаціями державного та приватного 

секторів щодо досягнення рівної оплати праці, лідерства та можливостей 

для жінок у секторі чистої енергетики до 2030 року.  
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Приєднайтеся до гендерної програми WINS 

Приєднайся до нас! WINS розпочала свою гендерну програму в липні 2018 

року, щоб збільшити представництво жінок в ядерній безпеці та 

підкреслити позитивний вплив більш різноманітного та всеохоплюючого 

сектору ядерної безпеки. 

Програма спеціально зобов'язує WINS надавати стипендії, що збільшують 

кількість жінок, які вступають до програми WINS Academy і стають 

сертифікованими спеціалістами з ядерної безпеки WINS. WINS також 

прагне збільшити участь жінок та експертів на всіх заходах WINS та 

підвищити популярність жінок у цьому секторі.  

Використовуйте нову інформацію  

Охоплюйте та використовуйте нові технології. Існує чітка і негайна 

потреба в інноваційних способах залучення, а також досягнення гендерного 

паритету в умовах пандемії COVID, яка, як виявляється, мала згубний вплив 

на кар'єру жінок і перешкоджала великій кількості успіхів та перемог, які 

були зроблені щодо встановлення гендерного паритету.  

WINS не міг провадити свою звичну діяльність і тому запустив спеціальну 

серію веб-семінарів із трьох частин у 2020 році, що фінансується урядом 

Канади, з метою виявлення найкращих практик для просування та 

посилення ролі жінок у ядерній безпеці, у сферах, де жінки представлені 

недостатньо, включаючи збройну поліцію, сили реагування та 

кібербезпеку. Загальною метою цієї серії веб-семінарів було обговорення 

важливості різноманітного та всеохоплюючого сектору для жінок в галузі 

ядерної безпеки, а також виявлення та аналіз тих бар’єрів, які стоять перед 

жінками на шляху до нових можливостей. 

СПІВРОБІТНИК СИЛ РЕАГУВАННЯ З ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ:  

«Дискримінація, замаскована як занепокоєння, має далекосяжні наслідки. Я 

стикалась із безпосередньо, коли мені прямо сказали, що робота мого 

керівника полягала в тому, щоб захищати мене, що означало не 

використовувати мене на передовій. Його особисті погляди заважали йому 

виконувати свою роботу, і, на мій погляд, його керівна роль ненавмисно 

повідомила моїй команді про «місце жінки». Нам слід краще вивчити, як 

«ми робимо свою справи».  

У моїй організації не було політики щодо вагітності та повернення до 

роботи, що свідчить про те, що управління фактично не було 

підготовленим для жінок у відділі. Була також розгорнута процедура, яка 
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помістила аварійне обладнання в кімнату для переодягання чоловіків. Моєю 

роботою була перевірка цього обладнання після кожної зміни, ускладнюючи 

виконання моєї роботи. Поєднавши цей досвід, я ініціювала кампанію з 

підвищення обізнаності щодо питань безпеки. Усі керівники збиралися в 

одній кімнаті, де обговорювали свій досвід організаційних практик. Було 

очевидно, що багато людей не знали про приховану упередженість. З того 

часу департамент прагне сприяти різноманіттю працівників у сфері 

ядерної безпеки. Як результат, зараз існує політика щодо жінок, які 

повертаються на роботу, призначення жінок на керівні посади тощо ... 

Тестування різноманітності є частиною нашого процесу прийому на 

роботу, і для цього існують спеціалізовані менеджери. Все почалося з 

розмови. 

Є реальна потреба у тому, щоб врахувати унікальні відмінності жінок. 

Вони не можуть боротися без урахування віку та статі. Організації 

повинні підтримувати особистість жінок, тобто вони повинні 

враховувати всі етапи їх становлення, від народжуваності до повернення 

на роботу та надавати підтримку у збереженні балансу між сім'єю і 

роботою. Зміни вимагають часу, але ми повинні зіграти свою роль у 

пришвидшенні процесу». 

НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ, ЯКІ МОЖНА ЗАСТОСУВАТИ У ЦЬОМУ 

ВИПАДКУ 

Прокладайте нові шляхи  

Вас не почують, доки не проговорите. Організації, в якій серед 

працівників і керівників переважають чоловіки, розвивались таким шляхом, 

який не завжди враховує пріоритети жінок. Вони варіюються від політики 

відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами до закладів для грудного 

вигодовування. Як результат, жінки, які займають нехарактерні для них 

посади в галузі ядерної безпеки, повинні мати мужність і завзятість 

висловитися, як тільки вони розуміють, чого бракує в компанії або 

організації. 

Визначте свої умови 

Мисліть в одному ключі. Цілі та завдання для досягнення представництва 

жінок і чоловіків 50/50 або забезпечення рівної оплати праці відповідають 

різним умовам. Наприклад, такі терміни, як паритет та рівність, мають різні 

визначення і можуть вимагати різних етапів для досягнення кожної цілі. 

Важливо, щоб організації чітко визначали і послідовно повідомляли про 

свої цілі, щоб інші могли ефективно сприяти їх досягненню та докладати 

необхідні зусилля. Наприклад, якщо організація заявляє, що підтримує 
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різноманітність та інклюзію, але кадровий резерв не відображає цих 

тверджень, тоді ця організація втрачає довіру. Іншими словами, те, що 

організація говорить і робить, повинно бути повністю узгоджено. 

Додайте жіночі роздягальні 

Рівний доступ до потрібних об’єктів є обов’язковим. Організації повинні 

забезпечити, щоб їхні приміщення - наприклад, роздягальні - були 

пристосовані для задоволення потреб жінок. У тематичному дослідженні на 

початку цього розділу учасниця, яка була силою охорони на атомній 

електростанції, сказала, що коли вона вперше прийняла свою позицію, 

жінкам довелося пройти чоловічий туалет, щоб отримати доступ до форми 

та обладнання, необхідне для виконання їх роботи. У охоронному фітнес-

залі не було жіночих роздягалень. Очікувалося, що жінки підуть до іншого 

закладу на місці без скарг. Жіночих туалетів на тирі не було. Аварійне 

обладнання зберігалось у роздягальні чоловіків. Завданням цього учасника 

було проведення аудиту аварійного обладнання після кожної зміни. Ця 

вимога та розташування обладнання ускладнили її здатність виконувати 

функції, що виконуються нею. Крім того, форма була призначена для 

чоловіків, а не жінок, і не підходила до жіночого тіла. З тих пір умови в 

цьому закладі покращились, але багатьом жінкам у нетрадиційних сферах 

часто бракує підтримки, коли вони визначають організаційну політику чи 

практики, які не враховують їх. 

У цьому випадку гендерний паритет за задумом вимагає належного 

обладнання, належних приміщень та графіку змінної роботи та списків.  

Встановить базовий гендерний рівень 

Метрики дозволяють об'єктивно оцінювати та приймати рішення, на 

основі даних. Проведено небагато досліджень, котрі конкретно 

зосереджувались на проблемах жінок в ядерній безпеці, тому багато чого 

досі залишається невідомим. Щоб краще зрозуміти це питання, у WINS 

провели перше у своєму роді опитування членів Інституту у квітні 2019 

року щодо їхнього ставлення до гендерної та ядерної безпеки. Загалом 

участь в опитування взяли 319 респондентів: 182 чоловіки (57%) та 130 

жінок (41%). Сім респондентів (2%) не вказали свою стать. Опитування 

класифікувало респондентів за професійним рівнем, починаючи від 

некерівного складу, до генерального директора / члена правління, а також 

за попереднім досвідом (галузь, політика, регуляторний орган, наукові 

кола). 

Опитування щодо гендерної та ядерної безпеки було розповсюджено серед 

членів WINS у квітні 2019 року з метою врахування думок та досвіду для 
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того, щоб після дослідження провадити діяльність WINS згідно із 

пріоритетами його членів. Відповіді відображали зростаючу обізнаність та 

прихильність до вирішення проблеми недостатнього представництва жінок 

в ядерній безпеці. 

Питання були зосереджені за такими напрямками: 

- поточний рівень представництва жінок в ядерній безпеці; 

- чи достатньо представлені жінки в галузі ядерної безпеки; 

- чи є ядерна безпека сектором, в якому переважають чоловіки; 

- чи є недостатня представленість жінок в ядерній безпеці питанням, яке 

слід вирішити; 

- найкращий метод досягнення гендерного паритету в ядерній безпеці; 

- головна перешкода для жінок, які обирають професії в галузі ядерної 

безпеки; 

- чи існує в системі організаційна політика чи програма для вирішення 

гендерних питань.  

Організації, що займаються ядерною безпекою, а також у цілому ядерним 

сектором, можуть поставити деякі або всі з цих питань, щоб визначити, 

наскільки високим є прогрес досягнення гендерної рівності в організації та 

які найкращі методи варто застосовувати для подальшого просування 

гендерного паритету. 

Вимірюйте прогрес 

Цифри впливають на відповідальність. Вони вказують, що працює, а 

чому не вистачає уваги. Плани дій можуть бути реалізовані для 

встановлення цілей, підвищення обізнаності, уточнення очікувань, 

вдосконалення процесів та зміцнення комунікації, а також для вимірювання 

якісного вкладу. Використовуючи підхід, орієнтований на дані, для 

досягнення гендерного паритету, ви можете відстежувати прогрес із 

визначеними в часі цілями, що створюють відповідальність як для 

персоналу, так і для керівництва. 

Знання кількості жінок, яких прийняли на роботу, підвищили або які 

пройшли навчання протягом року, скільки жінкам платять, включаючи 

загальний пакет компенсацій, дозволяють організації визначити, чи 
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рухається вона в правильному напрямку, а також дозволяють порівнювати 

досягнутий з часом прогрес. Визначення гендерних показників як 

ключового показника результативності програми - ще один спосіб 

забезпечити відповідальність та прозорість процесу прийняття рішень.  

Встановіть цілі та квоти 

Жінки з самого початку не змагаються на рівних умовах. У деяких 

країнах жінкам не дозволялося обіймати певні посади у правоохоронних 

органах, наприклад, звання командуючого офіцера. У поєднанні із 

загальною низькою кількістю жінок, які приходять працювати у подібні 

сфери, з часом бракує жіночого керівництва у вищих ешелонах влади. 

Одним із кроків, який дозволить просунутися вперед, є впровадження квот 

на основі статі. У випадку згаданої раніше південноамериканської країни 

це можна було б зробити за допомогою правоохоронних академій, як це 

було зроблено в інших місцях світу. У 2015 році Федеральна поліція 

Австралії впродовж десятиліття запровадила досягнення гендерних цілей, 

щоб збільшити частку жінок-офіцерів з 20% до 50% (Anderson 2016). До 

2019 року кількість жінок на керівних посадах в австралійській поліції 

зросла до 33,6%, тоді як у 2015 році цей відмоток дорівнював 24,1% (Henson 

2019). 

Однак запропонована стигма навколо цілей та квот змусила деякі 

організації та компанії прийняти добровільну політику різноманітності 

правління. Деякі країни, які запровадили обов'язкові квоти, отримали 

вищий рівень представництва жінок у залі засідань і зробили це швидше, 

ніж ті, які замість цього заохочували впровадити гендерне різноманіття за 

допомогою підходу «дотримуйся чи пояснюй», який полягав у застосуванні 

механізмів, які враховують представництво жінок, або пояснюють, чому 

вони цього не роблять.  

Важливим є спосіб встановлення цільового показника або квоти. Цілі 

повинні бути конкретними, складними та відповідати стратегії компанії 

щодо досягнення гендерного різноманіття. Організація повинна також 

розглядати ці цілі на одному рівні з бізнес-цілями щодо ефективності та 

бюджету. Крім того, цілі повинні бути не лише у числах, але також 

включати такі заходи, як «нові способи спільної роботи» які можуть 

включати інклюзивні практики проведення зустрічей, гнучкість у тому, де 

і коли робота завершується. 

Дотримуйтесь балансу між роботою та особистим життям 



Неофіційний переклад 

 35 

Залучайте та утримуйте цінних кадрів за допомогою цього балансу. 

Баланс між роботою та особистим життям є значним бар'єром для прогресу 

жінок у галузі ядерної безпеки. Потенційні кандидати та існуючі 

співробітники шукають організації, у яких запроваджена політика 

підтримки сім’ї. Організації, в яких така політика відсутня, можуть 

втратити найбільш висококваліфікованих кандидатів чоловічої та жіночої 

статі. І це стосується не лише залучення нових талановитих фахівців, але й 

збереження таких в організації. 

Зокрема, організації повинні підтримувати гнучку політику роботи, 

програми повернення до роботи та субсидований догляд за дітьми. Вони 

також повинні забезпечити оплачувану сімейну відпустку як чоловікам, так 

і жінкам та заохочувати чоловіків (як і жінок) користуватися нею. Щоб 

зберегти у своїй компанії найкращих працівників, організації повинні 

запровадити заходи, які підтримують гнучкості кар’єри та баланс між 

роботою та особистим життям. нейтралізують негативний вплив тривалих 

перерв у кар’єрі. Тих, хто взяв відпустку, потрібно підтримати через 

офіційні програми повернення до роботи та стажування. 

Пропаганда батьківських відпусток як норми та оцінка обов’язків по 

догляду за дітьми як чоловіків, так і жінок однаково створює більш 

різноманітне та інклюзивне робоче місце. Це особливо актуально, якщо 

старший персонал має доступ до батьківських відпусток і бере їх сам. 

Ставте незручні запитання  

Вивчіть чому. Такі типи питань важливі, оскільки вони змушують 

організацію уважно їх розглядати. Хоча наступні запитання не є вичерпним 

переліком, вони пропонують хороший старт для того, щоб потім запитати: 

де ми знаходимось на шляху до гендерного паритету за задумом? 

- Чи сприяєте ви гендерному паритету, наймаючи жінок на нехарактерні для 

них посади? 

- Чи є у вас організаційна культура, яка сприяє гендерному паритету? 

- Чи активно ви керуєте своєю політикою, спрямованою на підтримку 

гендерного паритету, або ж демонструєте пасивну прихильність? 

- Ви визначаєте свої терміни та уникаєте поєднання гендерного паритету з 

різноманітністю, інклюзією та рівністю? 

- Чи проводили ви фокус-групи вашого персоналу з гендерних питань? 
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- Чи мають жінки у вашому штаті належне обладнання, щоб добре виконати 

свою робочі обов’зяки? 

- Ви вивчали свій підхід до компетентності як виміру придатності для 

виконання тих, чи інших обов’язків? Чи існують способи, за допомогою 

яких ваша система компетенції або її застосування може призвести до 

нерівних результатів? 

- Чи регулярно ви спілкуєтесь зі своїм персоналом з гендерних питань, 

програм, політики та / або цілей? 

- Чи чітко розуміють ваші співробітники позицію вашої організації щодо 

гендерного паритету? 

На завершення найкращі практики, які включені до цього Посібника, слід 

розглядати у цілому та як комплексний підхід до досягнення гендерного 

паритету в організаціях, що займаються ядерною безпекою. Ці практики 

розроблені як надихаючі, так і амбіційні й покликані принести реальні та 

суттєві результати. Гендерний паритет за задумом стосується усіх аспектів 

організації - від оплати праці до уніформи, від розподілу до можливостей 

навчання, описів вакансій членам правління. Крім того, гендерний паритет 

за задумом повинен охоплювати всі рівні організації - від фахівців з роботи 

з персоналом, до керівництва та кожного працівника, щоб вийти на нові 

позиції та висловлювати свою думку, коли це необхідно. Переваги 

досягнення гендерного паритету для організацій не обговорюються в цьому 

Посібнику з найкращих практик: розширені інновації та залучення, а також 

покращена ефективність та прибутковість приносять користь кожній 

організації, яка займається ядерною безпекою. Вартість відсутності 

паритету на всіх рівнях організації набагато перевищує витрати на 

впровадження цих найкращих практик для досягнення цієї мети. Якщо ви 

ще не дотримуєтесь гендерного паритету, чому б і ні? У сукупності ми 

можемо просувати гендерний паритет в ядерній безпеці, і ми хочемо, аби ці 

найкращі практики стали значущим закликом до дії.  

#GENDERPARITYWINS  
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