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Вітаємо Вас на сторінці Порталу стратегічної інформації з питань гендерної рівності.  

Портал стратегічної інформації з питань гендерної рівності – електронний ресурс, 
створений з метою оптимізації доступу зацікавлених сторін до стратегічної інформації у 
сфері гендерної рівності.  

Загальна інформація  

Наразі стратегічна інформація представлена 14 ключовими тематичними розділами, які 
включають дані національного та регіонального рівнів.  

На головній сторінці розміщено віконця розділів, при натисканні на які розкривається 
список показників цього розділу.  

 

 

Навігація на Порталі 

Побачити перелік усіх показників можна натиснувши на вкладку Розділи, яка розміщена 
на головній сторінці.  

Для того, щоб повернутись на головну сторінку, можна натиснути на назву Порталу 
або на значок біля назви. 

Перехід від одного розділу до іншого можна здійснювати без переходу на головну 
сторінку, натискаючи на стрілочки, що знаходяться з обох боків від назви Розділу, 
де ви перебуваєте.   

Для того, щоб продивитися інформацію за показником, необхідно його активувати, 
натиснувши на назву.  



Портал стратегічної інформації з питань гендерної рівності. Як користуватися ресурсом. 
 
 

4 

Візуалізація  

Для кожного показника, в залежності від типу та набору даних, обраний свій стиль 
візуалізації. За замовчуванням на екран виводиться базова діаграма або графік із 
загальними даними. 

Дезагрегації 

Праворуч знаходиться панель, де представлені опції для дезагрегації даних: період, 
спосіб подання, стать тощо. Дезаграгації є різними для різних показників. Обираючи різні 
характеристики, Ви можете самостійно створити діаграму або графік. 

Відтиснувши усі дезагрегації, Ви повернетесь до базового графіку. Це також можна 
зробити шляхом оновлення сторінки (CTRL+F5). 

Скачування 

На Порталі доступна опція імпортування даних у різних форматах. Для того, щоб 
скачати зображення потрібно обрати формат, який вас цікавить, та натиснути 
відповідний значок. 

Зміна назви графіку 

За потреби, Ви можете змінити назву графіка. Для цього треба натиснути на кнопку 
Заголовок, вписати потрібну назву, і натиснути значок завантаження. Після формування  
заголовку, Ви можете скачати графік у зручному форматі (png, pdf) або роздрукувати 
(кнопка Друк). 

Джерело даних 

При завантаженні графіку автоматично зазначається джерело даних, просимо 
посилатись на нього при використанні продуктів Порталу. 

Детальну інформацію про показник (методологію розрахунків, частоту збору, власника 
даних тощо) Ви можете дізнатися завантаживши документ із описом показників. Для 
цього на головній сторінці можна обрати вкладку «Опис показників».   

З коротким описом показника Ви можете ознайомитися,  натиснувши літеру «І», яка 
розміщена біля назви кожного показника.  

Пошук на Порталі 

На головній сторінці також реалізована можливість пошуку необхідного показника за 
ключовим словом  
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Зворотний зв`язок 

Якщо Ви помітили технічні нюанси у роботі Порталу, неточності в даних або хочете надати 
коментарі, Ви можете описати ситуацію, натиснувши вкладку «Зворотний зв’язок» у 
правому куті підвалу Порталу.  

Приємного користування Порталом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкцію створено за підтримки Уряду Канади у рамках проєкту «Жінки України: залучені, спроможні, 
незламні», що впроваджується організацією Пакт. Інформація, представлена у ній, не завжди відображає 
погляди Уряду Канади. 
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