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за 2017 р. – І півріччя 2019 р. 
 
 

Посилення національного ґендерного механізму 
 
ВПЕРШЕ питання ґендерної рівності отримало підтримку на найвищому 
політичному рівні. Так, з 1 березня 2017 р. Уряд поклав обов’язки з реалізації 
державної політики у цій сфері на віцепрем’єрміністра з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України Іванну Климпуш-Цинцадзе. До її компетенції 
належать питання ґендерної рівності та координації взаємодії центральних 
органів виконавчої влади з питань ґендерної рівності; організації роботи, 
пов’язаної з формуванням та представленням позиції Української Сторони у 
відносинах між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, у 
тому числі з питань ґендерної рівності. Це забезпечило координацію 
впровадження ґендерної політики на найвищому рівні1. 
 
ВПЕРШЕ при Кабінеті Міністрів України створений апарат урядового 
уповноваженого з ґендерної  політики. 
 
ВПЕРШЕ налагоджено системну роботу з уповноваженими особами 
(координаторами), якими є заступники міністрів та заступники голів обласних 
державних адміністрацій. Під головуванням Іванни Климпуш-Цинцадзе 
проведено 12 координаційних нарад за участю представників центральних 
органів виконавчої влади,  депутатів Верховної Ради, обласних державних 
адміністрацій та органів місцевого самоврядування, країн-донорів, міжнародних 
та громадських організацій, засобів масової інформації. 
 
Посилення координації сприяло активізації діяльності різних міністерств та 
відомств. Наприклад, Міністерством юстиції підготовлено та Постановою КМУ 
затверджено новий порядок ґендерно-правової експертизи, відповідно до якого 
таку експертизу проводять усі розробники нормативно-правових актів. 
Міністерство фінансів у 2017 р. ВПЕРШЕ включило ґендерне бюджетування до 
Стратегії управління державними фінансами на 2017-2021 рр., а у січні 2019 р. 
ухвалило “Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування ґендерно 
орієнтованого підходу в бюджетному процесі”2. Цей документ може бути 
застосований головними розпорядниками бюджетних коштів та іншими 
учасниками бюджетного процесу для врахування ґендерних аспектів у процесі 
планування, виконання та звітування про виконання бюджетних програм. 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі сприяє розвитку жіночого 

                                                           
1 Постанова КМУ від 18.04.2016 р. № 296 “Про визначення питань, що належать до компетенції Першого віце-прем’єр-міністра 
України та віце-прем’єр-міністрів України”, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/296-2016-%D0%BF 

2 Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 р. № 1, https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001201-19  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/296-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001201-19


підприємництва в Україні. Для цього в Офісі з просування експорту створено 
Платформу #SheExports. Мета платформи – сприяти розширенню економічних 
можливостей жінок в Україні та промотувати українських жінок в бізнесі,  
жінок-підприємців та жінок-експортерів. У грудні 2017 р. Україна приєдналась до 
Декларації про торгівлю та розширення прав і можливостей жінок в економічній 
сфері. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та  
житлово-комунального господарства у січні 2018 р. прийняло Кодекс рівних 
можливостей.  Міністерство закордонних справ приєдналося до міжнародного 
руху за ґендерну рівність HeForShe і розпочало проведення ґендерного аудиту 
всередині структури. Міністерство освіти і науки започаткувало проведення 
антидискримінаційної експертизи проектів підручників. Всього експертизу 

пройшли 845 проектів. Частка тих, що враховують антидискримінаційний підхід 
зросла на 42% у 2019 р. порівняно з 2016 р. Частка дискримінаційних проектів 
підручників знизилась з 86% до 1%. Міністерство тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб провело ґендерну оцінку 
центрального апарату. Міністерство інформаційної політики виготовило та 
презентувало відеоролики “В професії всі рівні”. Держкомтелерадіо провів 
конкурс для ЗМІ з тематики “Жінки, мир, безпека”. Українським інститутом 
підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси, який 
знаходиться в підпорядкуванні Держкомтелерадіо, впроваджено навчальний курс 
“Основи ґендерної політики для представників ЗМІ та працівників органів 
державної влади”. Державна служба статистики України створила  міжвідомчу 
робочу групу з питань гармонізації національних показників ґендерної рівності 
до міжнародних стандартів на виконання завдань та заходів, покладених у 
ключових документах з питань реалізації ґендерної політики.  
 
Посилення інституційної спроможності в органах виконавчої влади. В системі 
МВС та Міністерства оборони ВПЕРШЕ створено мережу радників та контактних 
осіб з ґендерних питань, виокремлено структурні підрозділи, які займаються 
ґендерними питаннями.  
 
У 2017 р. призначено штатну радницю з питань реформування психологічної 
служби та ґендерної інтеграції апарату командувача Національної гвардії 
України. У 2018 р. введено посаду позаштатного радника з ґендерних питань, 
відповідального за забезпечення принципу ґендерної рівності, а також штатну 
посаду помічника голови з питань ґендерної рівності у Державній прикордонній 
службі України. З квітня 2019 р. введена посада штатного радника з ґендерної 
політики Міністра внутрішніх справ. Призначено позаштатну радницю Голови 
Держкомтелерадіо з ґендерних питань та створено у структурі Українського 
інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і 
преси, що належить до сфери управління Держкомтелерадіо, відділення 
реалізації державних програм у сфері засобів масової інформації, основними 
напрямами діяльності якого є європейська, євроатлантична інтеграція та 
державна ґендерна політика.  
 
В 16 обласних державних адміністраціях призначено штатних та позаштатних 
радників голів з ґендерних питань. 
 



Частина радників/ць є штатними, частина на громадських засадах, частина 
працює за підтримки Програми ООН Жінки.  
  
ВПЕРШЕ структурні підрозділи з ґендерної політики утворені в ряді міністерств. 
З 2018 р. у структурі апарату МВС України створено Відділ з питань дотримання 
ґендерної рівності. У 2017 р. у структурі Національної гвардії України створено 
службу з ґендерної інтеграції Управління кадрової роботи. У 2018 р. у структурі 
Державної прикордонної служби України створено службу з питань ґендерної 
рівності. У 2018 р. Державна міграційна служба України створила відділ з питань 
дотримання ґендерної рівності та опрацювання звернень громадян. У 
Міністерстві юстиції працює робоча група з впровадження ґендерних підходів, на 
яку, крім іншого, покладено завдання проведення ґендерної експертизи 
нормативно-правових актів. Заступники міністрів з питань європейської 
інтеграції при ряді інших міністерств і відомств також відповідають за питання 
ґендерної рівності. 
 
Для забезпечення функціонування ефективного координаційного механізму з 
березня по червень 2018 р. під головуванням віцепрем’єрки проведено 4 наради з 
пріоритетів ґендерної політики та забезпечення рівних прав і можливостей жінок 
і чоловіків в органах виконавчої влади. Загалом наради об’єднали більше 150 
учасників/ць - заступників міністрів та інших представників центральних органів 
виконавчої влади і вищих навчальних закладів сектору безпеки та оборони, 
заступників голів облдержадміністрацій, депутатів МФО “Рівні можливості”, 
представників/ць країн-донорів, міжнародних на громадських організацій. За 
результатами робочої наради з громадськими організаціями 6 червня 2018 р. 
(більше 80 учасниць та учасників) видано протокольне доручення 
віцепрем’єрміністра. 
 
З вересня 2018 р. по січень 2019 р. віцепрем’єркою проведено 5 регіональних 
нарад за участю заступників міністрів профільних міністерств, представників 
облдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, міжнародних та 
громадських організацій, що об’єднали представників усіх областей України, а 
саме: 
- 17-18 вересня 2018 р., м. Дніпро, за участю Дніпропетровської, Харківської, 

Запорізької, Донецької та Луганської областей (більше 130 учасників/-ць); 
- 10-11 жовтня 2018 р., м. Тернопіль, за участю Тернопільської, Закарпатської, 

Чернівецької, Львівської та Івано-Франківської областей (більше  
110 учасників/ць); 

- 29-30 жовтня 2018 р., м. Житомир, за участю Житомирської, Волинської, 
Рівненської, Хмельницької та Вінницької областей (більше 130 учасників/ць); 

- 15-16 листопада 2018 р., м. Миколаїв, за участю Миколаївської, Одеської, 
Херсонської та Кіровоградської областей (більше 120 учасників/ць); 

- 16-17 січня 2019 р., м. Київ - V Регіональна нарада та тренінг у м. Київ за участю  
Полтавської, Сумської, Чернігівської, Черкаської, Київської областей та міста 
Києва (більше 110 учасників/ць). 

 



За результатами регіональних нарад Офісом ВПМ зібрано інформацію від 
облдержадміністрацій та розроблено ґендерні профілі областей України та  
м. Києва, що будуть видані в 2019 р. за фінансової підтримки ООН Жінки. 
 
4 лютого 2019 р. віцепрем’єркою проведено зустріч з радниками голів обласних 
державних адміністрацій для обговорення пропозицій до проекту постанови 
Кабінету Міністрів України “Про затвердження типового положення про Радника 
з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, запобігання та 
протидії насильству за ознакою статі”. 
 
З лютого по травень 2019 р. представники профільних міністерств, міжнародних 
та громадських організацій взяли участь в 2 нарадах під головуванням 
віцепрем’єрки: з питань протидії ґендерно зумовленому, зокрема домашньому 
насильству, а також з протидії сексуальному насильству, пов’язаному з 
конфліктом. Мета нарад: обговорення шляхів забезпечення ефективної протидії 
домашньому та сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом, моніторинг 
та координація діяльності. 
 
 
Ключові документи державної ґендерної політики       
 
ВПЕРШЕ до Плану пріоритетних дій Уряду 2018 р. включено ґендерний 
компонент (всього 8 пунктів у сфері проведення ґендерно-правової експертизи, 
сектору безпеки і оборони, протидії домашньому насильству, оновлення та 
прийняття необхідних документів). 7 запланованих заходів виконано повністю, 1 
виконано частково. До Плану пріоритетних дій Уряду 2019 р. включено 8 пунктів, 
які стосуються питань державної служби, освіти, статистики, сектору безпеки і 
оборони, управління фінансами та ін. (Додаток 1).    
   
Прийнято Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 р. з прогнозованим обсягом 
фінансування більше 13 млн. грн. На її виконання прийнято 4 обласні програми з 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також 16 
комплексних програм, які включають даний компонент, що розширює права та 
можливості різних груп жінок та чоловіків, хлопців та дівчат для досягнення 
дійсної рівності.  
 
ВПЕРШЕ прийнято та оновлено Національний план дій з виконання резолюції 
Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 р. Україна 
єдина з 79 країн світу (які прийняли такий план) зробила це, перебуваючи в 
гострому стані відкритої зовнішньої збройної агресії. За результатами проміжної 
внутрішньої та зовнішньої незалежної оцінки, яка була проведена на запит Іванни 
Климпуш-Цинцадзе, розширено коло виконавців та бенефіціарів; посилено 
інституціоналізацію та локалізацію; включено заходи щодо покращення 
інфраструктурних та матеріально-технічних умов для служби жінок та 
забезпечення участі; посилено складову, яка стосується протидії сексуальному 
насильству, пов’язаному з конфліктом; проведення незалежного моніторингу та 



оцінки; посилено представництво жінок на керівних посадах в секторі безпеки і 
оборони та ін.  
 
На виконання НПД 1325 прийнято галузеві плани, 18 регіональних, ще 3 області 
включили заходи в інші обласні програми (Додаток 2). 
 
ВПЕРШЕ, майже за 40 років з моменту ратифікації Україною Конвенції про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (КЛДЖ), прийнято 
Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої 
періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок на період до 2021 р. Реалізація заходів Плану 
сприятиме подоланню найбільш гострих проявів дискримінації щодо жінок і 
дівчат, зниженню рівня ґендерно зумовленого насильства, розширенню 
економічних можливостей жінок, забезпеченню рівного доступу до правосуддя, 
участі у прийнятті рішень у політичному та суспільному житті тощо.  
 
Більше 55 документів або містять ґендерний компонент або повністю 
присвячені ґендерним питанням (Додаток 3). 
 
 
Сектор безпеки і оборони. Ґендерний вимір 
 
Посилення координації та системна робота з ґендерною тематикою в секторі  
ВПЕРШЕ ґендерний компонент враховано в Річній національній програмі під 
егідою Комісії Україна-НАТО. У 2018 р. - 8 заходів. У 2019 р. - 25 заходів із 
забезпечення ґендерної рівності (Додаток 4).   
 
ВПЕРШЕ для жінок відкрито близько 300 військово-облікових спеціальностей, у 
тому числі і “бойові” (із близько тисячі існуючих)3. Зокрема, такі посади як водій, 
санінструктор, начальник диспетчерського пункту, радіотелефоніст, 
гранатометник, командир бойової машини, командир відділення, кулеметник, 
мінометник, начальник відділення (керівник підрозділу), снайпер, стрілець, 
технік, інструктор, начальник медпункту. Крім того, надано рівні можливості 
щодо укладення контракту на проходження військової служби4. Скасовано 
обмеження прийому жінок і дівчат на навчання до військових навчальних 
закладів. 
 
У рамках роботи Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України 
ВПЕРШЕ створена міжвідомча робоча група  з питань імплементації Резолюції РБ 
ООН № 1325 “Жінки, мир та безпека”. Вона важлива для координації діяльності 
щодо впровадження політики рівних прав і можливостей у секторі безпеки і 
оборони України. МВС, Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ також 

                                                           
3 Накази  Міноборони: внесення змін до наказу № 337 Міністерства оборони (накази № 292 у 2016 р., № 541 у 2017 р., № 111 у 2018 р. 
та накази № 412 у 2017 р., № 433 у 2018 р.,  № 627 у 2018 р. 
4 Закон України від 06.09.2018 р. № 2523-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуванняхˮ, 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2523-19 
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створили відомчі робочі групи для координації та моніторингу виконання планів 
1325. 
 
За ініціативи Іванни Климпуш-Цинцадзе та за підтримки Програми ООН Жінки 
ВПЕРШЕ започатковано комплексне інтегрування ґендерної тематики у 
навчальні програми закладів вищої освіти сектору безпеки і оборони. У 2018 р. 10 
пілотних закладів освіти сектору безпеки і оборони провели дослідження та 
виявили можливості включення ґендерного компоненту в навчальні програми. У 
2019 р. робота зосереджена над розробкою необхідних методичних матеріалів та 
навчанням викладачів.  

Жінки ВПЕРШЕ взяли участь у військовому параді до Дня незалежності України 
у 2018 р. 
  
 
Ґендерно зумовлене насильство  
 
Фонд народонаселення ООН у співпраці з Міністерством соціальної політики 
зробило єдине комплексне дослідження “Сучасне розуміння маскулінності: 
ставлення чоловіків до ґендерних стереотипів і насильства щодо жінок”. Одним із 
важливих результатів дослідження можна вважати статистичне підтвердження 
того, що ґендерні стереотипи так само тиснуть на чоловіків, як і на жінок. 
 
Домашнє насильство 
Новий закон про запобігання та протидію домашньому насильству робить акцент 
на пріоритетності захисту дитини (дитина – свідок (очевидець) насильства 
вважається постраждалою дитиною); розширює коло осіб, насильство між якими 
вважається домашнім насильством; розширює перелік суб’єктів, що здійснюють 
заходи із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за 
ознакою статі та їх повноваження; передбачає широке залучення до цього 
процесу громадськості. Він криміналізує домашнє насильство.  
 
Окрім законів, розроблені, прийняті та набули чинності 13 підзаконних актів 
(Додаток 3), що унормовують запобігання та протидію домашньому насильству і 
насильству за ознакою статі.  
 
Проведено координаційну тематичну нараду під головуванням віцепрем’єрки у 
лютому 2019 р.  
 
Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом  
На запит Іванни Климпуш-Цинцадзе Офісом ООН Жінки в Україні та 
Моніторинговою місією ООН з прав людини ВПЕРШЕ розроблено Стратегію 
запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному із конфліктом. 
Положення Стратегії знайшли своє значне відображення в оновленому у вересні 
2018 р. Національному плані дій 1325. Близько половини заходів стосуються 
ґендерно зумовленого, у т.ч. пов’язаного з конфліктом сексуального, насильства. 
До Національного плану дій по CEDAW також включили низку заходів із протидії 
сексуальному насильству. 
 



Проведено координаційну тематичну нараду під головуванням віцепрем’єрки у 
травні 2019 р. У червні 2019 р. спільно зі співзасновницями  платформи “Безпека, 
жінки, мир” та під головуванням віцеспікерки Верховної Ради Ірини Геращенко 
проведено нараду за участі постраждалих від сексуального насильства, 
пов’язаного з конфліктом, органів державної влади, громадських організацій. 
 
Сексуальні домагання  
Чоловіки, так само, як і жінки, занепокоєні питанням сексуальних домагань на 
робочому місці. 13% респондентів, що відповідає 4,5 мільйонів дорослих 
українців, зазначили, що вони знають когось, хто став жертвою сексуальних 
домагань. Чверть населення (8,7 мільйонів українців) знає особисто когось, хто 
став жертвою домашнього насильства (частина людей може знати одну й ту саму 
жертву, тому не йдеться про 8,7 мільйонів жертв). Про більшість цих випадків не 
було повідомлено.  
 
Наказ командувача Національної гвардії України від 27.12.2017 р. № 911 “Про 
затвердження Інструкції про заходи контролю за зверненнями громадян, яка 
містить інформацію щодо дискримінації за ознакою статі та сексуальних 
домагань у Національній гвардії України” передбачив можливість своєчасного 
реагування на випадки ґендерної дискримінації за ознакою статі в Національній 
гвардії України. Наказ МВС від 13.03.2018 р. № 188 “Про порядок проведення 
службових розслідувань у Національній гвардії України” передбачив, що за 
фактами дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, віку, етнічного та соціального походження, 
громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або 
іншими ознаками чи сексуальних домагань проводяться службові розслідування 
із залученням фахівців з питань ґендерної інтеграції органів військового 
управління. 
 
У Національному університеті “Києво-Могилянська академія” прийнято політику 
попередження і боротьби із сексуальними домаганнями. 
 
Міністерство соціальної політики ініціювало розробку методичних рекомендацій 
до колективних договорів, які містять розділ з протидії сексуальним домаганням 
на робочому місці.  
 
Тематика піднімалась на координаційній нараді з МФО “Рівні можливості” за 
співголовуванням віцепрем’єрки у січні 2019 р. за результатами Другого 
Українського жіночого конгресу.  

 
 
Ґендерно компетентна державна служба 
 
Стратегія реформування державного управління України на період до 2021 р. 
(оновлено у 2019 р.) та план заходів з її реалізації5 чітко визначає необхідність 
дотримуватися принцип забезпечення ґендерної рівності, зокрема під час 

                                                           
5 Розпорядження КМУ від 24.06.2016 р. № 474-р “Деякі питання реформування державного управління України”, 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-р  
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прийняття та виконання політичних, стратегічних, організаційних та 
оперативних рішень, а також вказує на наявні ґендерні розриви.   
 
У 2018 р. затверджено План заходів щодо реалізації Концепції реформування 
системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих 
держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб 
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі – План заходів)6, яким 
передбачено розроблення навчальних програм з питань ґендерної політики. 
Наразі підготовлено проект трьох видів програм для різних категорій державних 
службовців.  
Також тепер до змісту загальних програм підвищення кваліфікації внесено 
питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків7. 
Національне агентство з питань державної служби (НАДС) у межах повноважень 
рекомендувало відповідним закладам та установам включити тему ґендерної 
політики до професійних, короткострокових програм підвищення кваліфікації 
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та організувати 
відповідне навчання. У 2017 р. організовано підвищення кваліфікації з основ 
ґендерної рівності для 4 572 державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування. Впродовж 2018 р. навчання пройшли 1 032 державних службовця 
і посадових осіб органів місцевого самоврядування та 444 спеціалісти. Інститут 
права та післядипломної освіти Міністерства юстиції у 2018 р. провів навчання 
для 117 осіб. 
 
ВПЕРШЕ восени 2018 р. розпочалася магістерська програма “ґендерні студії” в 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 
 
Розуміючи важливість сталості підготовки ґендерно компетентних кадрів, 
ВПЕРШЕ НАДС, спільно із Службою віцепрем’єрміністра з питань європейської 
та євроатлантичної інтеграції України, організовано за підтримки ООН Жінки 
Школу для тренерок/-ів з питань ґендерно-правової експертизи з числа 
представників та представниць центрів перепідготовки та підвищення 
кваліфікації, державних підприємств, установ і організацій, міжрегіональних 
управлінь НАДС та закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку магістрів за 
спеціальністю  “Публічне управління та адміністрування”. 
 
Внесено зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р.  
№ 246 Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби8.  Доповнено вимоги до компетентності для посад державної 
служби категорій “А”, “Б” і “В”, наприклад, для вищої категорії додано 
компонент - вміння здійснювати оцінку ґендерного впливу під час формування, 
впровадження та оцінювання державної політики. 
 
                                                           
6 Розпорядження КМУ від 10.05.2018 № 342-p “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи 
професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових 
осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-р  
7 Постанова КМУ від 06.02.2019 р. № 106  “Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, 
голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 
депутатів місцевих рад”, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-п  

 
8 Постанова КМУ від 05.06.2019 р. № 462 “Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби”,  
 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/462-2019-%D0%BF  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-р
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/462-2019-%D0%BF


Розроблено проект трьох типів навчальних програм для підвищення 
компетентності державних службовців різних категорій у сфері реалізації 
державної ґендерної політики.  
 
НАДС, спільно з Центром адаптації державної служби до стандартів 
Європейського Союзу, було підготовлено книгу “Ґендерна політика в системі 
публічного управління України”9, у якій висвітлено основні напрями 
формування та реалізації державної ґендерної політики в системі публічного 
управління. 
 
 
 
Регіональний вимір державної ґендерної політики  
 
ВПЕРШЕ за ініціативи та під головуванням Іванни Климпуш-Цинцадзе у  
2018-2019 рр. проведено 5 кущових нарад у Дніпрі, Житомирі, Тернополі, 
Миколаєві та Києві для 24 областей та м. Києва. Основною метою нарад було 
посилення державної політики та координації роботи у сфері ґендерної рівності 
шляхом локалізації на регіональному рівні. Адже саме це є необхідною умовою 
успішного впровадження політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
на місцях. 
 
У нарадах взяли участь представники і представниці профільних міністерств та 
центральних органів виконавчої влади (на рівні заступників/-ць), обласних 
державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, міжнародних та 
громадських організацій, ЗМІ з усіх областей України та м. Києва. Загалом в 
нарадах взяли участь близько 600 осіб).  
 
Регіональні наради проведено у поєднанні з навчальними семінарами для 
відповідальних осіб з обласних державних адміністрацій та об’єднаних 
територіальних громад, під час яких відбувся аналіз основних проблем та зібрано 
рекомендації для покращення роботи. Наради проведено за підтримки 
міжнародних проектів та організацій (ООН Жінки, Проекту “Ґендерне 
бюджетування в Україні” та Національного демократичного інституту). 

До наради були підготовлені ґендерні профілі областей на основі інформації, 
наданої обласними державними адміністраціями. Всього підготовлено 24 обласні 
та профіль м. Києва. Їх аналіз дозволив визначити особливості ґендерних 
проблем в регіонах. Наприклад, тривожним є рівень народжуваності дівчат віком 
15-19 років у південних областях порівняно з іншими регіонами (коефіцієнт 
народжуваності 30,7 у Миколаївській області за 2017 р.), ґендерний розрив в 
оплаті праці значно більший у східних областях (35% у Донецькій області в  
2017 р.),  високий рівень самогубства серед чоловіків, особливо сільської 
місцевості у західному регіоні (70,6% від усіх випадків самогубств, Тернопільська 
область 2017 р.) та низький рівень політичного представництва жінок 
(наприклад, станом на серпень 2018 р. у Закарпатській та Івано-Франківській 
областях зовсім немає жінок-голів ОТГ, Рівненська – 11%).  Майже по всій країні 

                                                           
9 Режим доступу: http://www.center.gov.ua/component/k2/item/download/1155_a612cd7c05d4e0754914efbea629347a 



чоловіки живуть менше на 10-12 років (Додаток 7). Вся ця специфіка неодмінно 
має бути врахована при підготовці Стратегій розвитку областей та регіональних 
програм. 
 
Зміни на регіональному рівні. За результатами нарад призначено 6 радниць 

голів обласних державних адміністрацій, прийнято 1 обласну соціальну 
програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період 
до 2021 р., 4 плани дій/заходів з виконання Національного плану дій з 
виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з 
ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України 
про виконання КЛДЖ на період до 2021 р. та прийнято 1 обласний план заходів 
з реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 
1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 р.; утворено 1 координаційну раду 
з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та 
протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі та торгівлі 
людьми (Додатки 2, 5, 6). 
 
  

Дослідження в сфері ґендерної рівності 
 
ВПЕРШЕ на замовлення Офісу віцепрем’єрміністра із питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України Національним демократичним інститутом 
(НДІ) в Україні проведено національне опитування щодо рівності чоловіків та 
жінок (липень 2018 р.)10.  
 
Дослідження показало, що існує суспільний запит на тематику ґендерної 

рівності. І чоловіки, і жінки в Україні прагнуть бачити зміни в традиційних ролях 
чоловіків та жінок. 77% українців стверджують, що рівність між чоловіками та 

жінками важлива для них. 71% респондентів вважають, що чоловіки та жінки 
мають бути рівною мірою залучені до сімейного життя, і лише 40% погоджуються, 
що поточна ситуація є такою. Дві третини українців бачать, що наразі в 
політичному житті країни домінують чоловіки, але лише 36% вважають, що так 
має бути. 61% українців прагнуть більш збалансованого представництва чоловіків 
та жінок в парламенті. 
 
ВПЕРШЕ, у тісній співпраці з Офісом віцепрем'єрміністра України з питань 
євроатлантичної інтеграції, ООН Жінки проведено оцінку ґендерного впливу 

Сектора безпеки та оборони в Україні (2017 р.)11. Надані рекомендації було 
враховано при підготовці та подальшого виконання відповідних нормативно-
правових актів.    
 
Також, на запит віцепрем’єрміністра з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції, за підтримки ООН Жінки ВПЕРШЕ проведено аналіз інтеграції 
ґендерної складової у реформах державного управління, сектору безпеки і 
оборони, системи правосуддя та національного ґендерного механізму. Отримані 

                                                           
10 Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ivanna-klimpush-cincadze-prezentuvala-rezultati-pershogo-nacionalnogo-opituvannya-
shchodo-rivnosti-cholovikiv-ta-zhinok  

11 Режим доступу: http://ngu.gov.ua/sites/default/files/gender_assessment_report_ua_final_26_oct_2017_0.pdf  

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ivanna-klimpush-cincadze-prezentuvala-rezultati-pershogo-nacionalnogo-opituvannya-shchodo-rivnosti-cholovikiv-ta-zhinok
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ivanna-klimpush-cincadze-prezentuvala-rezultati-pershogo-nacionalnogo-opituvannya-shchodo-rivnosti-cholovikiv-ta-zhinok
http://ngu.gov.ua/sites/default/files/gender_assessment_report_ua_final_26_oct_2017_0.pdf


результати покладено в основу більш глибоких досліджень та підготовки 
нормативно-правової бази.  
 
Міжнародні зобов’язання: звітування. Підготовлено Звіт про виконання 
Стратегії ґендерної рівності Ради Європи, Національний огляд виконання 
Пекінської декларації та Платформи дій (1995) та заключних документів двадцять 
третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН (2000) у контексті двадцять 
п'ятої річниці четвертої Всесвітньої конференції зі становища жінок та ухвалення 
Пекінської декларації та Платформи дій у 2019 р.  
 
 
Що отримала країна?  
 
Означеними ініціативами закладено системні зміни до підходів та розуміння 
важливості включення ґендерних питань по всій горизонталі. Питання ґендерної 
рівності стали невід’ємною частиною системної роботи Уряду. 

Посилено участь жінок у процесах прийняття рішень. Так, збільшилась 
кількість жінок серед вищого корпусу державної служби (посади категорії “А”). 
Протягом 2017 р. за результатами конкурсів на зазначені посади було призначено 
101 особу, серед них 23 жінки (27,8 %). У 2018 р. на посади державної служби 
категорії “А” призначено 15 переможців, з яких 4 жінки (26,7 %). Крім того, 
кількість жінок, які подали документи для участі у зазначених конкурсах, 
збільшується та в 2018 р. становила 21,7%. Хоча паритетного представництва 
жінок і чоловіків на посадах категорії “А” ще не досягнуто, втім частка жінок на 
цих посадах з кожним роком збільшується.  
 
Людина стає у центр процесу формування політики. Впроваджено систему 
навчання та підвищення кваліфікації держаних службовців з питань ґендерної 
політики, а також продовжено формування культури ґендерної рівності на 
державній службі. Це дає підґрунтя для підготовки документів, де людина стає у 
центр процесу формування політики. В свою чергу, це забезпечує краще 
управління, бо такий підхід охоплює різні групи жінок та чоловіків.  
 
Відповідно до Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у 
заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до 
восьмої періодичної доповіді України про виконання КЛДЖ на період до 2021 р. 
виділяються такі групи жінок та дівчат, що піддаються різним формам 

множинної дискримінації: вдови,  жінки з інвалідністю, літні жінки, жінки, що 
належать до ромських національних меншин, жінки, що належать до сексуальних 
меншин, внутрішньо переміщені жінки та дівчата, жінки із сільської місцевості, 
жінки і дівчата з етнічних груп, жінки-учасниці антитерористичної операції,  
жінки, що хочуть залишити проституцію, жінки, що живуть з ВІЛ/СНІДом.  
 

Відповідно до Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 
1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 р., виділяються, зокрема, такі 
цільові групи: особи з інвалідністю, громадяни похилого віку, ВІЛ-позитивні 
особи, вагітні жінки, малолітні діти, особи, постраждалі від конфлікту, особи, які 
перебувають в районі проведення військової операції, жінки та чоловіки, які 



перебували в полоні, в т.ч. зазнали катувань, сім’ї осіб, які пропали безвісти в ході 
конфлікту, сім’ї загиблих учасників військової операції, особи, постраждалі від 
сексуального насильства, особи, постраждалі від сексуального насильства, 
пов’язаного з конфліктом, особи, постраждалі від ґендерно зумовленого 
насильства, вдови, учасники військової операції та їх сім’ї, особи на лінії 
розмежування, особи на тимчасово окупованих територіях, внутрішньо 
переміщені особи (ВПО). 
 

Визначено регіональні ґендерні проблеми. Підготовлено 24 ґендерних профілів 

областей та м. Києва. Отримані дані вже використовуються областями для 
підготовки Стратегій розвитку.  
 
За даними МОЗ рівень материнської смертності за останнє десятиріччя стабільно 
зменшується: з 15,74 на 100 000 у 2014 р. до 11,79 на 100 000 у 2017 р. 
 
Покращення доступу жінок до посад і військовий звань. Станом на грудень 
2018 р. кількість жінок, які проходили службу і працювали у Збройних силах 
України складала близько 22,3%, у тому числі: військовослужбовців-жінок – понад 
10%; цивільного персоналу – понад 12%. Цей відсоток стабільно зростав з 2013 р. 
Більше 7 тисяч жінок-військовослужбовців отримали статус учасника бойових дій.  
На посадах державної служби чисельність жінок становить: в апараті Міноборони 
– 47,4%, у тому числі на посадах керівного складу близько 9%; у частинах 
безпосереднього підпорядкування Міноборони – 62%, у тому числі на посадах 
керівного складу – більше 16%. 
 
В міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки в складі національного 
персоналу беруть участь три військовослужбовця-жінки (що складає 10% від 
загальної чисельності національного персоналу місії). Дві військовослужбовця-
жінки виконують завдання у складі спільної Литовсько-польсько-української 
бригади.  
 
У шести військово-цивільних адміністраціях Донецької області працює 78,6% 
жінок. У військово-цивільних адміністраціях Луганської області працює 67 осіб, з 
них 42 жінки, або 63 % всіх працюючих. Серед них дві жінки обіймають посади 
заступників керівників військово-цивільних адміністрацій. В апараті 
облдержадміністрації працює 64 жінки та 23 чоловіка, з них на керівних посадах - 
19 жінок, 55% всіх керівних посад апарату облдержадміністрації обіймають жінки. 
 
У системі МВС працює 23,5% жінок, у ДМС – 74,6%, у ДПС – 24,1%, у Національній 
поліції – 22,7%, у ДСНС – 15,7%, а в Національній гвардії – 11,4%.  

Дві жінки-генерали служать у Національній поліції та СБУ. 
 
Зміцнення економічного потенціалу країни. Відкрито для жінок понад 450 
професій.  У 2017 р. скасовано Наказ Міністерства охорони здоров'я № 256 “Про 
затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними 
умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок”, що діяв із  
1993 р., що порушувало право жінок на роботу, на рівність з чоловіками в 
трудовій сфері, на недискримінацію. Скасування даного наказу відкрило 



можливість жінкам працювати у понад 450 видах діяльності, зокрема на 
високооплачуваних роботах (крім розділу щодо гірничних робіт, яка втратить 
чинність з дати, з якої Україна денонсує Конвенцію про використання праці 
жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду № 45). 
 
Покращено доступ до послуг. За даними Державної служби статистики у 2018 р. 
рівень офіційної зайнятості зріс як в цілому по країні  (з 56,1% до 57,1%),  так і 
серед жінок (з 51,4% до 52,5%). Рівень безробіття (за методологією МОП) 
скоротився з 9,5% у 2017 р. до 8,8% у 2018 р. Серед жінок рівень безробіття 
скоротився з 7,7% до 7,4%. 
 
Завдяки удосконаленню національного механізму міжвідомчої взаємодії у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству, кількість звернень до 
правоохоронних органів з приводу вчинення домашнього насильства зросла. Так, 
з початку 2018 р., коли Закон України “Про запобігання та протидію домашньому 
насильству” набрав чинності, кількість звернень на підконтрольній Україні 
територіях зросла на 23 тисячі (2017 р. – 92,1 тис., 2018 р. – 115,5 тис.). Це свідчить 
про позитивну тенденцію розуміння жінками факту порушення їхніх прав, 
зростання рівня довіри до органів державної влади. 
 
Станом на 01.04.2019 р. створено 33 заклади допомоги особам, які постраждали від 
домашнього насильства та насильства за ознакою статі. З них: 21 центр соціально-
психологічної допомоги та 13 притулків.  
 
З 2014 по 2018 рр. МОЗ відкрив 19 нових клінік дружніх до молоді в 12 регіонах 
України, у тому числі у Донецькій та Луганській областях. Ці клініки серед 
іншого опікуються питаннями незапланованої вагітності, репродуктивного 
здоров'я, інфекцій, що передаються статевим шляхом та здорового способу життя. 
 
Міністерством соціальної політики у співпраці з громадськими та міжнародними 
організаціями створено 49 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги 
в 12 областях. За час своєї роботи працівники бригад надали допомогу у більш, 
ніж 53,5 тисячах випадках домашнього та ґендерно зумовленого насильства. 
 
Потерпілі від домашнього насильства мають доступ до безоплатної первинної і 
вторинної правової допомоги. Безоплатна первинна правова допомога охоплює 
такі види правових послуг, як надання правової інформації, консультацій і 
роз’яснень з правових питань, складання заяв, скарг та інших документів 
правового характеру (крім процесуальних), надання допомоги у забезпеченні 
доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. Безоплатна вторинна 
правова допомога включає: захист від обвинувачення, здійснення представництва 
інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в 
судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед 
іншими особами, а також складення документів процесуального характеру, 
утвореними за рішенням Міністерства юстиції України центрами з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 
 



Зміцнення інституту сім’ї. В Україні офіційно з’явився День батька, який 
святкується у третю неділю червня кожного року. Реалізація акта сприятиме 
забезпеченню сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї як основи 
суспільства і підвищенню статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей. 
 
Боротьба з сексизмом триває. Експертна рада з питань запобігання та протидії 
дискримінації за ознакою статі при Мінсоцполітики у 2017 р. розглянула 24 
звернення щодо експертної оцінки наявності дискримінації, з них 6 було визнано 
дискримінаційними та вилучено з публічного простору, а 2 скарги було скеровані 
на розгляд суду. У 2018 р. розглянуто 78 звернень, і з них 35 рекламних об’єктів 
було знято.  
 
Окреме місце питанням ґендерної рівності присвячено у “Стратегії комунікації у 
сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки” (Розпорядження КМУ від 
25.10.2017 р. № 779-р). Однією з комунікаційних цілей Стратегії є: підвищення 
рівня поінформованості широких верств населення про європейські цінності та 
стандарти щодо верховенства права та поваги до прав людини і основоположних 
свобод, забезпечення ґендерної рівності та подолання дискримінації в усіх її 
формах та проявах.  

 
 


