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ЦІЛІ І СТРУКТУРА ПОСІБНИКА
Метою цього посібника є забезпечення організацій громадянського суспільства в Україні методологією
(набором інструментів) здійснення моніторингу, предметом якого виступає виконання державою Заключних зауважень Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок, наданих за результами розгляду Восьмої періодичної доповіді України щодо виконання Конвенцiї ООН про лiквiдацiю всіх форм дискримінації
щодо жінок (Конвенції CEDAW), у тому числі використання якісних і кількісних індикаторів відповідності
здійснюваних державою дій зауваженням Комітету, чек-листів, формування навичок визначення різних
рівнів імплементації відповідних рекомендацій. Базований на підходах Конвенцiї ООН про лiквiдацiю всіх
форм дискримінації щодо жінок моніторинг є важливим інструментом позитивних зрушень щодо утвердження принципів дійсної рівності за ознакою статі та недискримінації й ефективного їх гарантування.
Розроблений посібник може бути використано як для проведення моніторингу стану реалізації Україною
Заключних зауважень Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок в цілому або окремих зауважень, так і для оцінки стану забезпечення прав жінок в окремих сферах життєдіяльності суспільства (освіта, зайнятість, політична представленість, доступ до правосуддя тощо) або для моніторингу забезпечення
прав уразливих груп жінок (жінок з інвалідністю, жінок у сільській місцевості, жінок з числа ВПО, жінок
ЛБТІК та ін.). Крім того, незважаючи на те, що основне спрямування цього посібника полягає, переважно, у
тому, щоб створити основу для проведення моніторингу як самостійного напряму діяльності, звернення до
нього також може бути корисним для здійснення моніторингу ґендерного компоненту у межах інших видів
діяльності (наприклад, моніторинг ґендерного компоненту в реалізації тієї чи іншої реформи в Україні).
У посібнику наводяться практичні приклади здійснення моніторингу, а також джерела інформації й матеріали, які можуть бути корисними для здійснення моніторингу виконання Заключних зауважень CEDAW в
Україні.
Результати таких моніторингів можуть бути використані для:
• Покращення чинного національного механізму забезпечення ґендерної рівності в Україні (пропозиції
щодо перерозподілу повноважень серед органів державної влади, між державною владою і місцевим
самоврядуванням, запровадження нових інституцій або зміни у функціонуванні наявних тощо);
• Вироблення пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства України, подолання проблем, які
існують у практиці його застосування;
• Побудова об’єднань / мереж з метою спільного реагування на виявлені проблеми, координації зусиль;
• Визначення індивідів і груп, які потребують правової допомоги, надання такої допомоги;
• Підвищення обізнаності органів державної влади і місцевого самоврядування з проблемними зонами у забезпеченні прав жінок в Україні, окреслення відповідних ризиків, забезпечення їх необхідною інформацією;
• Адвокатування відповідних змін щодо покращення забезпечення прав жінок шляхом виконання окремих заключних зауважень на національному та місцевому рівнях;
• Загальний моніторинг 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 Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до
2021 року;
• Підготовка альтернативних доповідей до міжнародних моніторингових органів, у першу чергу до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок;
• Інформування громадськості про стан виконання Заключних зауважень Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок в Україні.
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Посібник складається з таких частин:
• Частина I включає в себе огляд принципів Конвенцiї ООН про лiквiдацiю всіх форм дискримінації щодо
жінок: a) принцип дійсної рівності (substantive equality); б) принцип недискримінації (non-discrimination)
і в) принцип зобов’язань держави (state obligations). Вказаний огляд доповнюється аналізом взаємозв’язків між названими принципами та іншими міжнародними інструментами у сфері захисту прав жінок
і забезпечення ґендерної рівності. Також у цій частині наведено інформацію щодо реалізації наявних в
Україні національних, державних та місцевих програм утвердження ґендерної рівності і чинних законів,
розкрито роль ключових суб’єктів у механізмі забезпечення ґендерної рівності.
• Частина II пропонує огляд кращих практик застосування моніторингових механізмів у сфері захисту прав
людини, розкриває ключові поняття й підходи щодо здійснення моніторингу, принципи, цілі, методи
здійснення моніторингу, правила вироблення індикаторів, перевірки отриманої інформації тощо. Окрему увагу приділено рекомендаціям здійснення моніторингу виконання Україною Заключних зауважень
Комітету CEDAW.
На завершення посібнику наведено перелік корисних для проведення моніторингу ресурсів і матеріалів.
Посібник призначено для громадських організацій, які працюють у сфері захисту прав жінок й утвердження ґендерної рівності. Видання також стане корисним доповненням до матеріалів, які використовують у
своїй діяльності громадські активісти/ки, науковці, державні службовці, судді, а також всі, хто цікавиться
питаннями забезпечення ґендерної рівності в Україні.
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
CEDAW

Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

ВІЛ/СНІД

Вірус імунодефіциту людини та синдром набутого імунодефіциту

ЄКПЛ

Європейська конвенція з прав людини і основоположних свобод

Заключні
зауваження

Заключні зауваження Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок надані
на виконання Україною

Комітет CEDAW

Комітет ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок

ЛБТІК

Лесбійки, бісексуальні, трансґендерні, інтерсексуальні і квір жінки

Національний
план

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 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 р. № 634-р

ООН		

Організація Об’єднаних Націй

ООН Жінки

Структура Організації Об’єднаних Націй з питань ґендерної рівності та розширення
прав і можливостей жінок
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ВСТУП
Рівність є фундаментальним принципом демократичного суспільства, яке прагне соціальної справедливості й поваги до прав людини. На жаль, під впливом багатьох факторів, в усьому світі жінки й досі стикаються з дискримінацією практично в усіх сферах життя. В Україні на лютий 2019 р. є надзвичайно низьким
представництво жінок у парламенті – 12%, наявний суттєвий розрив в оплаті праці жінок і чоловіків – показники варіюються від 23% до 37% залежно від економічного сектору й регіону України; є високим рівень
домашнього насильства й латентності домагань на робочому місці. Це далеко не повний перелік проблемних моментів у сфері забезпечення ґендерної рівності.
Досягнення справедливості, у тому числі ґендерної рівності, є метою розвитку само по собі – воно не вимагає додаткового обґрунтування своєї необхідності.2 Поряд із цим, ґендерна рівність відіграє важливу роль у
забезпеченні суспільного розвитку. Проведені в цій сфері дослідження демонструють позитивну кореляцію
між забезпеченням ґендерної рівності в правах й здобутками для жінок у соціальній, економічній, політичній
сферах. У свою чергу, відповідні дані свідчать, що позитивні досягнення жінок у правовому, соціальному,
економічному статусах сприяють розвитку суспільства в цілому.3 Вдосконалення правового становища жінок, утвердження ґендерної рівності та формування фактичного ґендерного балансу є важливим аспектом
суспільного розвитку. В демократичних спільнотах проблематика узгодження сімейного і професійного життя жінки і чоловіка, надання їм можливості здійснення їх рівних прав проголошується сьогодні як одна із
базових складових у розв’язанні суспільних проблем. Досягнення ґендерної рівності, втілення її в систему
суспільних відносин, – це та фундаментальна цінність, яка зумовлює реальні зміни в економічному, гуманітарному, соціальному вимірах, і є потужним резервом для прогресу будь-якої держави.
Україна активно впроваджує реформи, однак при цьому відсутня усталена практика їх оцінки з точки зору
потенційного впливу на жінок і чоловіків, залишається значною прогалиною питання ведення ґендерно
дисаггрегованої статистики, яка б забезпечувала можливість належного аналізу якості й прогнозування.
Наявні групи, які, зазвичай, через різні соціальні фактори усуваються від участі в процесі прийняття рішень щодо ситуації, в якій вони перебувають. Йдеться в першу чергу про жінок за межею бідності, жінок
з інвалідністю, сільських жінок, молодих жінок, жінок похилого віку, жінок з етнічних меншин, особливо
рома, ЛБТІК, жінок, які живуть з ВІЛ, і внутрішньо переміщених жінок.
Виконання Україною Заключних зауважень CEDAW є одним з ключових інструментів ґендерного мейнстримінгу.

Nussbaum M. Women and equality: the capabilities approach / Martha Nussbaum // International Labour Review. – 1999. – Volume 138. –
Number 3. – P. 227-245; Sen A. The Idea of Justice / Amartya Sen. – Penguin, 2010. – 496 p.
2

Rea Abada Chiongson, Deval Desai, Teresa Marchiori and Michael Woolcock. The Role of Law and Justice in Achieving Gender Equality /
World Development Report, 2012. Gender Equality and Development. – P. 12.
3
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I. CEDAW ЯК КЛЮЧОВИЙ МЕХАНІЗМ
ҐЕНДЕРНОГО МЕЙНСТРІМІНГУ
Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації
щодо жінок часто називають «хартією про права
жінок». Це один з основних міжнародних договорів
у сфері прав людини в рамках системи договорів
Організації Об’єднаних Націй, який покладає на
держав-учасниць правові зобов’язання забезпечити повагу, захист і реалізацію прав жінок у різних
сферах.

Конвенція наголошує на відповідальності урядів
держав за дискримінацію жінок. Права жінок можуть гарантуватися тільки державою, що зумовлює
важливість розробки відповідної національної політики у цій сфері на виконання положень Конвенції.
Вперше в Конвенції була сформулювала необхідність та легітимність застосування державами
тимчасових спеціальних заходів, які спрямовані на
прискорення досягнення рівності і ліквідації дискримінації за ознакою статі.
Конвенція запровадила міжнародний механізм
утвердження ґендерної рівності і заснувала Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, який
здійснює контроль за реалізацією державами положень Конвенції.

Конвенцію CEDAW було прийнято 18 грудня
1979 року.4 Станом на 2018 рік Конвенцію ратифікували 189 країн (за даними http://indicators.
ohchr.org/). Україна ратифікувала Конвенцію у
1981 році.5

Конвенція базується на принципах рівності і недискримінації й покладає на держави-учасниці зобов’язання, спрямовані на досягнення дійсної рівності:

Ратифікувавши Конвенцію, Україна як держава
взяла на себе правові зобов’язання із виконання положень Конвенції на практиці і представляє кожні чотири роки національну періодичну
доповідь (звітує) про заходи, вжиті на виконання зобов’язань.

• ліквідувати всі форми дискримінації щодо жінок,
• покращити фактичне становище жінок,
• подолати культурні й структурні бар’єри на шляху
до утвердження дійсної рівності, включаючи ґендерні стереотипи й традиційні ролі.

Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Доступ за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_207.
4

Інформація про статус Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Доступ за посиланням: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/995_i41.
5
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Роль CEDAW на сучасному етапі проявляється у тому, що:

1»
2»
3»
4»
5»

CEDAW є єдиним міжнародним договором у сфері прав людини, який встановлює універсальні
стандарти захисту саме прав жінок й ставить за мету досягнення рівності за ознакою статі;
CEDAW закріплює юридично обов’язкові для держав-учасниць положення. Держави зобов’язані імплементувати їх на національному рівні;
CEDAW дає широке визначення дискримінації;
Головною метою Конвенції є досягнення дійсної рівності. Формальної рівності (рівності de jure),
рівності тільки на рівні законів, політичних і програмних документів може бути недостатньо для
досягнення фактичної рівності. Більше того, формальна рівність може мати дискримінаційний
ефект на практиці, оскільки може не враховувати біологічну різницю або різний вплив на жінок
і чоловіків з боку усталених соціальних норм. Тому Конвенція зобов’язує держави докладати
системних зусиль й приймати всі необхідні заходи для досягнення дійсної рівності;
Конвенція є комплексним інструментом. Вона спрямована на подолання дискримінації і забезпечення прав жінок у багатьох сферах життя. Йдеться про:
громадянські права – право на життя, фізичну недоторканість, приватність, громадянство, свободу пересування, вільне самовираження, свободу слова і релігії тощо,
політичні права – право голосувати і бути обраною, право брати участь у публічному житті, у
тому числі мирних мітингах, право на об’єднання, на рівність перед законом, на справедливий суд та ін.
культурні права – право на участь у культурному житті, право на артистичну свободу, на наукові
здобутки, інтелектуальну власність тощо,
соціальні права – право на освіту, адекватні умови життя, соціальний захист, охорону здоров’я та ін.,

6»
7»
8»

економічні права – право на зайнятість, справедливу винагороду за працю, безпечні умови
праці та ін;
Конвенція протистоїть патріархальній культурі. Вона зобов’язує держави докладати зусиль з
метою модифікації та / або ліквідації патріархальних ґендерних ролей і стереотипів, культурних
практик і соціальних норм;
Конвенція охоплює собою як публічний, так і приватний простір. Вона не тільки зобов’язує держави попереджати й протистояти дискримінації у публічній сфері, але й вимагає, щоб недержавні (приватні) суб’єкти – члени родини, бізнес тощо – докладали таких зусиль;
CEDAW має моніторинговий механізм. Комітет ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок (Комітет CEDAW) здійснює моніторинг виконання державами положень Конвенції шляхом розгляду
періодичних доповідей держав, розгляду індивідуальних скарг та інших інструментів.
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CEDAW – динамічний інструмент
Конвенція є живим інструментом. Незважаючи на те, що її було прийнято у 1979 році, вона враховує усі
нові тенденції у сфері прав людини, теоретичні й практичні підходи до забезпечення прав жінок і ґендерної рівності.
Текст Конвенції при цьому не змінюється, але її положення знаходять розвиток у Загальних рекомендаціях
Комітету CEDAW, його Заключних зауваженнях за результатами розгляду державних доповідей, рішеннях
за індивідуальними скаргами.

Як зазначає сам Комітет у своїх Загальних рекомендаціях:
«Конвенція є динамічним документом. З часу прийняття Конвенції
у 1979 р. Комітет, а також інші учасники на національному і міжнародному рівнях внесли завдяки прогресивному мисленню внесок у
роз’яснення і тлумачення основного змісту статей Конвенції і конкретного характеру дискримінації щодо жінок і засобів боротьби з
такою дискримінацією» (Загальна рекомендація № 25, п. 3).6
«Конвенція є динамічним документом, який враховує еволюцію норм
міжнародного права. З часу проведення у 1982 р. своєї першої сесії
Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, а також інші учасники
на національному і міжнародному рівнях робили внесок у роз’яснення й тлумачення основного змісту статей Конвенції, конкретного характеру дискримінації щодо жінок і різних засобів боротьби з такою
дискримінацією» (Загальна рекомендація № 28, п. 2).7

Загальні рекомендації № 1-37 Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок (UN Women, 2018). С. 25-1. Доступні за посиланням:
http://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/03/cedaw-general-recommendations---ukraine.
6

Загальні рекомендації № 1-37 Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок (UN Women, 2018). С. 28-2. Доступні за посиланням:
http://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/03/cedaw-general-recommendations---ukraine.
7
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CEDAW як змістовна рамка моніторингу
Моніторинг, в якому CEDAW виступає відповідною
змістовною рамкою, оцінює закони і практики крізь
лінзи міжнародно визнаних стандартів ґендерної
рівності. CEDAW у такий спосіб забезпечує низку
переваг проведення відповідного моніторингу. Як
договір у сфері прав людини, CEDAW суттєвим чином просуває базований на правах людини підхід
у відстоюванні прав. Конвенція підкреслює важливість реального забезпечення прав людини, їх
фактичного втілення. Крім того, важливе значення
також надається такому моменту як взаємна пов’язаність і рівний статус усіх видів прав людини – громадянських, політичних, економічних, соціальних
культурних – у тому числі, гарантованих іншими
міжнародними актами у сфері прав людини.

Закони, які діють у конкретній державі, мають переводити принципи CEDAW у конкретні правові
положення, до яких має бути відкрито доступ і забезпечено використання на національному рівні.
Юридичний аналіз, який використовує CEDAW як
смислову (змістовну) рамку, полегшує цей процес.
Зокрема, така змістовна рамка CEDAW дозволяє:
• виявляти ґендерно дискримінаційні приписи в
законодавстві;
• розкривати зобов’язання держави в окремих
сферах правового регулювання;
• виявляти прогалини або недоліки у законодавстві щодо досягнення ґендерної рівності;
• вказувати на необхідність змін, які дозволять
забезпечити впровадження ґендерно чутливих
законів;

Як договір, спрямований на забезпечення рівності,
CEDAW:
• враховує соціальну конструкцію ґендеру;

• виробляти рекомендації щодо вирішення проблеми дискримінації.

• забезпечує всебічні гарантії рівності у всіх сферах – громадській, політичній, економічній, соціальній, культурній та інших;
• вимагає не тільки рівності за законом (формальної рівності), але, що більш важливо, рівності результатів (де-факто або фактичної рівності);
• дає визначення дискримінації, яке охоплює всі її
форми, особливо непряму дискримінацію, множинну дискримінацію;
• зосереджується на зобов’язаннях держав забезпечити права жінок і рівність.
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Основні принципи CEDAW
• Принцип недискримінації
Цей принцип гарантує жінкам право не піддаватися дискримінації на підставі статі при здійсненні
прав людини та основних свобод.

турні прояви дискримінації, множинні та міжсекторальні форми дискримінації, які зазнають певні
групи жінок (жінки з інвалідністю, жінки, які живуть
з ВІЛ / СНІД, секс-працівниці, ромські жінки тощо).

Конвенція оперує широким визначенням поняття
дискримінації, яке включає пряму та непряму дискримінацію, дискримінацію де-юре та де-факто.
Конвенція спрямована також на історичні та куль-

Центральним для принципу недискримінації виступає поняття дискримінації.

Стаття 1 Конвенції визначає поняття «дискримінація жінок».
Згідно з Конвенцією поняття «дискримінація щодо жінок» означає будь-яке розрізнення, виняток або обмеження за ознакою
статі, спрямовані на ослаблення чи зведення нанівець визнання, користування або
здійснення жінками, незалежно від їхнього
сімейного стану, на основі рівноправності
чоловіків і жінок, прав людини та основних
свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, громадській або будь-якій
іншій галузі.8

Конвенція ООН про ліквідацію всіх форми дискримінації щодо жінок. Документ доступний за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/995_207.
8
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ПРИКЛАД СИТУАЦІЇ, КОЛИ ВСТАНОВЛЕНО ДИСКРИМІНАЦІЮ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ

Жінці було відмовлено у працевлаштуванні через те, що відповідну роботу включено до переліку важких і
небезпечних робіт, на яких заборонено використання праці жінок.
Справа після вичерпання національних засобів захисту дійшла до Комітету CEDAW, який у своєму рішенні
зазначив:
<…> «держава-учасниця не заперечує, що заявниця була піддана диференційованому ставленню за ознакою статі, але таке ставлення було передбачено національним законодавством і є складовою спеціальних
заходів із захисту жінок у певних сферах зайнятості через причини, пов’язані з їх фізичною природою, а
саме їх здатністю ставати матерями, а тому такі не слід вважати дискримінаційними.
<…> Комітет вважає, що загальна заборона, яка застосовна до всіх жінок, незалежно від їх віку, сімейного
стану, здатності або бажання мати дітей, представляє собою порушення прав <…> на рівні із чоловіками
можливості працевлаштування й свободу вибору професії й місця роботи.
<…> Відповідне законодавство «відображає стійкі стереотипи щодо ролей і обов’язків жінок і чоловіків у
родині й в суспільстві, які сприяють збереженню традиційних ролей жінок як матерів і дружин, підривають
соціальний статус жінок і їх освітні й професійні перспективи.
<…> Комітету не було надано жодних даних про те, що включення
посади моториста-рульового до списку заборонених професій обґрунтовується тими чи іншими науковими доказами, які б підтверджували, що ця професія може бути шкідливою для репродуктивного
здоров’я жінок.
<…> ... країна-учасниця Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок має створити безпечні умови праці в усіх галузях
промисловості замість того, щоб перешкоджати працевлаштуванню
жінок в певних сферах й залишати створення безпечних умов праці
на розсуд роботодавця. <…> Крім того, держава зобов’язана забезпечувати захист репродуктивного здоров’я рівною мірою для жінок і
для чоловіків.
<…> Через відмову в працевлаштуванні заявниця опиняється в ситуації, коли вона не може заробляти собі на життя за допомогою професії, якій вона навчалася. <…> Комітет закликає надати заявниці
належне відшкодування завданої шкоди, а також полегшити доступ
заявниці до роботи, для якої вона має необхідні кваліфікацію»9.

КОМЕНТАР: обізнаність з рішеннями Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок
не тільки покращує навички
ідентифікації випадків дискримінації за ознакою статі (формує розуміння стилю юридичного мислення Комітету), але
й поглиблює розуміння самих
принципів Конвенції. Крім того,
рішення Комітету мають прецедентний характер, завдяки ним
здобуває розвиток зміст самої
Конвенції, що дозволяє їй лишатися актуальним документом.

Рішення Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок у справі Світлана Медведєва проти Російської Федерації від 25 лютого
2016 року // З повним текстом рішення можна ознайомитися за посиланням: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2f63%2fD%2f60%2f2013&Lang=en.
9
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Конвенція забороняє такі форми дискримінації:

a»
б»
в»

Пряма дискримінація. Вона стосується дії або бездіяльності, яка має на меті дискримінацію
жінок, наприклад неоднаковий вік виходу на пенсію, неоднакові права на спадкування, розірвання угоди про працевлаштування на підставі шлюбу або вагітності та різний шлюбний вік
для хлопців і дівчат.
Непряма дискримінація. До неї належать дії або бездіяльність, наслідком яких є дискримінація жінок, навіть якщо наміру дискримінації не було. Жінки можуть стикатися з численними
перешкодами, спричиненими культурним або релігійним оточенням, або укоріненими інтересами чоловіків у таких ключових інституціях, як політичні партії, профспілки, релігійні установи та суди. Через це дії або бездіяльність можуть здаватися нейтральними щодо жінок або
навіть корисними для них, але їхні наслідки або вплив можуть бути дискримінаційними.
Множинна дискримінація. Ґендерна дискримінація може існувати за іншими підставами для
дискримінації, наприклад на підставі расової належності, економічного або соціального статусу, релігійних переконань, інвалідності або віку. Заходи, що вживаються, повинні враховувати
всі негативні фактори, що дасть можливість усунути їх належним чином. Комітет CEDAW підкреслює, що «деякі групи жінок потерпають не лише від дискримінації за ознакою статі, але
й від інших видів дискримінації за ознакою расової належності, за етнічними або релігійними
ознаками, за віковою, класовою ознакою, на основі інвалідності або інших факторів. Зазначені
види дискримінації можуть зачіпати ці групи жінок у першу чергу або в іншому ступені, або
інакшим чином, ніж чоловіків». Групи жінок, які зазнають дискримінації, окрім дискримінації
за ознакою статі, охоплюють, крім іншого, жінок, які проживають у сільській місцевості, жінок
з інвалідністю, жінок ЛБТIК, представниць етнічних меншин, включно з ромами, внутрішньо
переміщених осіб та мігрантів, жінок похилого віку.
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• Принцип дійсної рівності
CEDAW прагне досягти дійсної рівності між жінками та чоловіками. Концепція дійсної рівності виникла
завдяки визнанню того, що формальна рівність (тільки закріплення відповідних положень у законодавстві, програмах, політиках) є недостатньою для забезпечення рівних прав жінок і чоловіків.
Комітет CEDAW принцип дійсної рівності пояснює як фактичну рівність (рівність по факту) або рівність
результатів. Втілення дійсної рівності передбачає, що жінкам надаються рівні можливості, рівний доступ
до можливостей і сприятливі умови для досягнення рівних результатів. Дійсна рівність виходить за рамки
лише юридичних гарантій.
ВИКЛИКИ, ЯКІ СТОЯТЬ ПЕРЕД ДОСЯГНЕННЯМ ДІЙСНОЇ РІВНОСТІ. Хоча принцип рівності широко визнається у конституціях і законах, існує безліч прикладів розуміння рівності, які не мають своїм результатом досягнення дійсної рівності:

a»

Формальна рівність. Рівність часто розуміється як забезпечення однакового (подібного) ставлення до однакових (подібних) людей. Це є формальною рівністю. За такого підходу чоловіки
і жінки сприймаються як подібні, і тому до них ставляться однаково. Як наслідок, біологічно
зумовлені відмінності, наприклад, стан вагітності або материнство, ігноруються. Соціальні та
культурні відмінності – сприйняття жінок у суспільстві як слабких, економічно залежних і тих,
хто займається домашнім побутом, – і їх вплив є різним щодо жінок і чоловіків. За підходу, базованому на формальній рівності, ця різниця також не враховується, конкретні потреби жінок
лишаються поза увагою.

ПРИКЛАД
Встановлення процедури розслідування випадків сексуального насильства без урахування ґендерного
аспекту є прикладом правового регулювання, заснованого на принципі формальної рівності – не враховуються статистичні дані, які свідчать про те, що у переважній більшості випадків постраждалими від
сексуального насильства виступають жінки; не враховується специфіка роботи із постраждалими жінками
і чоловіками тощо.
П. 7 Заключних зауважень вказує на необхідність забезпечення доступу жінок і дівчат до правосуддя та
розроблення процедури для розслідування випадків сексуального насильства, що враховує ґендерний
аспект.10
Прикладом формальної рівності також може вважатися формальне закріплення рівного права на отримання освіти без урахування конкретних обставин, в яких опиняються різні групи людей, і які можуть виступати суттєвими бар’єрами для їх доступу до освіти.
Так, Комітет у Заключних зауваженнях підкреслює необхідність:
37. Заохочення дівчат, які належать до ромських національних меншин, до отримання освіти і забезпечення продовження ними навчання на всіх рівнях освіти шляхом підвищення обізнаності про важливість освіти як права людини і як основи для розширення прав і можливостей жінок, а також посилення
реалізації політики повторного вступу, що дозволяє дівчатам, які належать до ромських національних
меншин та покинули навчання, повернутися до школи.11
Тобто Комітет закликає не базувати свою політику на суто формальному підході, а враховувати соціальні
обставини, в яких перебувають ромські дівчата і докладати додаткові зусилля і ресурси для їх залучення
до навчання.

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Заключні зауваження до восьмої періодичної доповіді України.
Доступ за посиланням: http://un.org.ua/ua/publikatsii-ta-zvity/global-un-publications/4075-konventsiia-pro-likvidatsiiu-vsikh-formdyskryminatsii-shchodo-zhinok-zakliuchni-zauvazhennia-do-vosmoi-periodychnoi-dopovidi-ukrainy.
10

11

Там само.
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б»

Протекціоністський підхід. Протекціоністський підхід до рівності виходить із того, що жінки
є слабшими за чоловіків, і тому потребують захисту. Вибір жінок, їх вільне волевиявлення у
різних сферах життєдіяльності обмежується з поясненням того, що держава забезпечить оптимальний варіант регулювання.

ПРИКЛАД
Прикладами протекціоністського підходу є заборона залучати жінок до роботи вночі, заборона жінкам працювати на небезпечних і шкідливих видах робіт. Така «особлива опіка» призводить до низки негативних
наслідків: суттєва різниця у фінансовій забезпеченості жінок і чоловіків, транслювання полярно різних
очікувань щодо жінок і щодо чоловіків, формування образу жінки як несамостійної і нетямущої особи, яка
потребує зовнішнього контролю і піклування тощо.
МОДЕЛЬ «ДІЙСНОЇ РІВНОСТІ»
ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ ТРИ КОМПОНЕНТИ:

Щодо нiчної працi жiнок суттєве значення має розумiння історичного походження цієї заборони. Дублюючи положення Конвенції Міжнародної організації праці про працю жінок у нічний час, прийнятої
29 жовтня 1919 р., вітчизняний Кодекс законiв про
працю також передбачає виняток – нічна праця дозволена для жінок, які працюють на підприємствах,
де зайняті лише члени однієї сім’ї. Це означає, що
мотив турботи про здоров’я жінки при встановленні
заборони працювати вночі не є визначальним.
Заборона роботи в нічний час для жінок, за винятком ситуацій, коли на підприємстві працюють лише
члени однієї сім’ї, пояснюється необхідністю забезпечити безпеку жінок. За такого варіанту держава
фактично знімає з себе позитивне зобов’язання із
забезпечення правопорядку й особистої безпеки
громадян. Подібне обмеження права на працю не
може вважатися прийнятним в демократичному суспільстві, оскільки легітимна мета, на яку може посилатися публічна влада (безпека жінки), досягається
явно непропорційним і обтяжливим для самої жінки
способом. Крім того, в суспільстві внаслідок такого
правового регулювання утверджується уявлення про
жінку як про беззахисну особу, яка завжди потребує
зовнішнього захисту – або з боку держави, або з боку
членів її сім’ї. Більше того, жінці навіть не надають
можливості власного вибору – працювати чи не працювати вночі.

1»
2»
3»

Рівні можливості – рівний доступ
до ресурсів країни, що гарантується законами і практикою їх реалізації, підтримується відповідними установами і механізмами;
Рівний доступ до можливостей –
держава зобов’язана докладати
зусиль з метою усування перешкод для реалізації прав жінок;
Рівна цінність результатів – заходи, вжиті державою для захисту прав чоловіків і жінок, повинні забезпечити еквівалентність
результатів. Держави-учасниці
несуть відповідальність за забезпечення практичної реалізації
прав, а, отже, зобов’язані демонструвати результати у досягненні
реальних змін у становищі жінок.

Принцип дійсної рівності визнає, що жінки та чоловіки можуть потребувати різних
підходів для досягнення еквівалентних
результатів.12

International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific), Our rights are not optional! Advocating for the
implementation of CEDAW through its Optional Protocol. A resource guide, 2nd edition, Malaysia, p.35. Доступ за посиланням: https://www.
karat.org/wp-content/uploads/2012/01/Our_Rights_Guide.pdf.
12
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• Принцип зобов’язань держави
Країна, яка ратифікує CEDAW, автоматично приймає на себе низку юридичних зобов’язань щодо усунення
всіх форм дискримінації жінок і забезпечення рівності чоловіків і жінок на національному рівні. Таким чином, держави-учасниці погоджуються контролювати виконання положень Конвенції.
Аналіз статей 2-4 Конвенції дає можливість визначити принцип зобов’язань держави:

1»
2»

Зобов’язання щодо методів і результатів. Держава повинна здійснювати політику усунення
дискримінації жінок всіма належними засобами й прагнути забезпечення рівності чоловіків і
жінок. Влада зобов’язана приділяти увагу кожному випадку порушення прав і вживати ефективні заходи, прийнятні у цій ситуації, для досягнення результату, тобто рівності. Цей принцип
гарантує, що в результаті державних дій жінки отримають не просто рівні можливості і ресурси,
тобто суто рівність доступу до можливостей, а й рівність на законодавчому рівні (де-юре) і на
практиці (де-факто або фактичну рівність).
Зобов’язання поважати, захищати та забезпечувати дотримання прав жінок:13
• Обов’язок поважати права вимагає від держави утримуватися від втручання у здійснення
прав, гарантованих Конвенцією (пункт 2 статті 2). Це означає, що держави-учасниці не повинні брати участь у діях, які порушують права жінок. Держава, у тому числі будь-які державні
органи та установи, зобов’язані поважати права жінок і утримуватися від будь-яких дискримінаційних дій щодо жінок. Держава повинна скасувати всі положення законодавства, які є
дискримінаційними щодо жінок (стаття 2, підпункти f і g) тощо.
• Обов’язок захищати права вимагає від держави запобігати випадкам порушення Конвенції
третіми особами. Органи влади несуть відповідальність за регулювання діяльності недержавних організацій таким чином, щоб вони відповідали принципам Конвенції. Для досягнення
цієї мети права жінок повинні бути захищені ефективними антидискримінаційними законами
та практикою (наприклад, законодавчими актами проти дискримінації за ознакою статі), а також забезпечені санкціями за дискримінаційні дії та ефективними механізмами оскарження
(стаття 2, підпункти b, c, e).
• Обов’язок забезпечувати реалізацію права вимагає від держави забезпечення повної реалізації прав жінок. З цією метою влада повинна всіма відповідними шляхами проводити політику усунення дискримінації щодо жінок, що передбачає, у тому числі, включення принципу
ґендерної рівності до національного законодавства та забезпечення практичної реалізації
цього принципу (пункт 2 статті 2).

Див. також: Суслова О. І. Аналіз державної політики та нормативно-правових актів на відповідність принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Київ, 2017. 90 с. Доступ за посиланням: http://radaprogram.org/sites/default/files/publications/gender_public_
policy_web.pdf.
13
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Комітет ООН з ліквідації дискримінації
щодо жінок
Конвенцією було засновано Комітет ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок як моніторинговий механізм з метою контролю за виконанням її положень.
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ КОМІТЕТУ:
• Розгляд первісних і періодичних доповідей держав-учасниць про стан виконання Конвенції;
• Розгляд альтернативних доповідей та іншої інформації про стан виконання Конвенції державамиучасницями;
• Підготовка заключних зауважень для держав-учасниць за результатами розгляду первісних та періодичних доповідей, а також альтернативних доповідей;
• Підготовка загальних рекомендацій щодо тлумачення Конвенції, часто динамічного;
• Розгляд повідомлень (скарг), а також проведення розслідувань на предмет достовірних доказів серйозних і систематичних порушень державою прав, передбачених Конвенцією.

Загальні рекомендації до Конвенції
Конвенція є юридичним документом, і її положення вимагають
надання періодичних роз’яснень для забезпечення того, щоб зобов’язання, прийняті державами, були зрозумілими. Цей процес
удосконалення застосування правових норм Конвенції є постійним завдяки динаміці, властивій самій Конвенції. Вона повинна
бути достатньо гнучкою для врахування мінливих обставин і практики в країнах, зберігаючи при цьому свій дух і цілісність. Комітет
ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок (Комітет CEDAW) розробляє і видає загальні рекомендації, в яких наводить тлумачення
положень Конвенції, чим, у свою чергу, сприяє подальшому розвитку міжнародних рамок щодо прав жінок. Практика Комітету є
такою, що він розробляє загальні рекомендації щодо статей або
тем/питань, передбачених Конвенцією. Під час підготовки загальних рекомендацій Комітет CEDAW спирається на результати розгляду національних звітів щодо виконання Конвенції.
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Станом на 1 березня 2019 р.
Комітетом видано 37 Загальних рекомендацій. Їх
повний текст у перекладі
українською можна знайти
за посиланням: http://eca.
unwomen.org/en/digital-library/
publications/2018/03/cedawgeneral-recommendations--ukraine.

ПЕРЕЛІК ЗАГАЛЬНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Загальна рекомендація № 1: Подання доповідей державами-сторонами (1986)
Загальна рекомендація № 2: Подання доповідей державами-сторонами (1987)
Загальна рекомендація № 3: Виховання і проведення кампаній з поширення суспільної інформації (1987)
Загальна рекомендація № 4: Застереження (1987)
Загальна рекомендація № 5: Тимчасові спеціальні заходи (1988)
Загальна рекомендація № 6: Ефективні національні механізми та інформування громадськості (1988)
Загальна рекомендація № 7: Ресурси (1988)
Загальна рекомендація № 8: Виконання статті 8 Конвенції (1988)
Загальна рекомендація № 9: Статистичні дані про становище жінок (1989)
Загальна рекомендація № 10: Десята річниця ухвалення Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1989)
Загальна рекомендація № 11: Технічні консультативні послуги щодо виконання зобов’язань із подання
доповідей (1989)
Загальна рекомендація № 12: Насильство над жінками (1989)
Загальна рекомендація № 13: Рівна винагорода за рівноцінну працю (1989)
Загальна рекомендація № 14: Обрізання в жінок (1990)
Загальна рекомендація № 15: Недопущення дискримінації жінок у національних стратегіях попередження та контролю за поширенням СНІДу та боротьби з ним (1990)
Загальна рекомендація № 16: Жінки, які безоплатно працюють на міських і сільських сімейних підприємствах (1991)
Загальна рекомендація № 17: Вимірювання і кількісне визначення неоплачуваної праці жінок, які працюють удома, і його врахування у валовому національному продукті (1991)
Загальна рекомендація № 18: Жінки з інвалідністю (1991)
Загальна рекомендація № 19: Насильство щодо жінок (1992)
Загальна рекомендація № 20: Застереження щодо конвенції (1992)
Загальна рекомендація № 21: Рівноправність у шлюбі та сімейних відносинах (1994)
Загальна рекомендація № 22: Стаття 20 Конвенції (1995)
Загальна рекомендація № 23: Політичне та суспільне життя (1997)
Загальна рекомендація № 24: Стаття 12 Конвенції (жінки та здоров’я) (1999)
Загальна рекомендація № 25: пункт 1 статті 4 Конвенції (тимчасові спеціальні заходи) (2004)
Загальна рекомендація № 26 щодо питання про трудящих жінок-мігрантів (2008)
Загальна рекомендація № 27: Літні жінки та захист їхніх прав людини (2010)
Загальна рекомендація №28, що стосується основних зобов’язань держав-учасниць за статтею 2 Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (2010)
Загальна рекомендація № 29 за статтею 16 Конвенції (Економічні наслідки взяття шлюбу, сімейних відносин та їх розірвання) (2013)
Загальна рекомендація № 30 щодо становища жінок в умовах запобігання конфліктів, в конфліктних та
постконфліктних ситуаціях (2013)
Спільна загальна рекомендація № 31 Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок/зауваження загального порядку № 18 Комітету з прав дитини щодо шкідливих практик (2014)
Загальна рекомендація № 32 щодо ґендерних аспектів статусу біженця, притулку, громадянства та безгромадянства жінок (2014)
Загальна рекомендація № 33 по доступу жінок до правосуддя (2015)
Загальна рекомендація № 34 щодо прав жінок, які проживають у сільській місцевості (2016)
Загальна рекомендація № 35 з ґендерно-обумовленого насильства над жінками, що є оновленням загальної рекомендації № 19 (2017)
Загальна рекомендація № 36 (2017 р.) щодо права дівчат та жінок на освіту (2017)
Загальна рекомендація № 37 щодо пов’язаних з ґендерною проблематикою аспектів зменшення ризику
катастроф у контексті зміни клімату (2018)
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Інструменти моніторингу
у межах самої CEDAW
• Державні доповіді
Сам текст CEDAW (ст. 17) передбачає, що кожні
чотири роки держави-учасниці повинні подавати
Генеральному Секретарю Організацій Об’єднаних
Націй доповідь про законодавчі, судові, адміністративні або інші вжиті ними заходи, спрямовані
на забезпечення виконання Конвенції, досягнутий прогрес у цьому напрямку. Подана інформація
розглядається Комітетом CEDAW.
Розгляд державної доповіді Комітетом дозволяє
вести діалог між державою та групою досвідчених
експертів, завдяки чому можна визначити сфери,
в яких є необхідним більш активно впроваджувати положення Конвенції.
Процедура перевірки також дозволяє віднайти
кращі практичні приклади та уроки, які можуть
бути використані іншими державами в їхніх зусиллях реалізувати положення Конвенції.
Підготовка і презентація доповіді дозволяє проводити періодичний комплексний огляд національного законодавства, процедур і практик.
За результатами розгляду державної доповіді
Комітет надає державі Заключні зауваження, які
слугують авторитетним сигналом для розробки
майбутнього законодавства, внесення змін до
чинного, вироблення відповідних політик і програм. Незважаючи на те, що такі Заключні зауваження адресовані державам-учасницям, їх може
бути використано всіма зацікавленими сторонами, включаючи державних службовців різних
галузей і рівнів, національного інституту захисту прав людини, громадянських оргаізацій, щоб
сприяти ефективному виконанню та моніторингу
положень Конвенції.
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• Альтернативні доповіді
Комітет закликає громадські організації та коаліції
подавати тіньові / альтернативні звіти про стан виконання положень Конвенції. Крім того, неурядові
організації можуть приєднатися до заслуховування
доповіді своєї держави та давати усні коментарі, а
також зустрітися з членами Комітету та інформувати їх про найбільш гострі проблеми, пов’язані з
правами жінок у країні.

За час з моменту ратифікації CEDAW Україна подала на розгляд Комітету 8 періодичних доповідей.
Остання на цей час Восьма періодична доповідь
була представлена урядовою делегацією на 66-й
сесії Комітету, яка відбулася в Женеві з 13 лютого
по 3 березня 2017 року.
Крім того, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, українські неурядові організації
представили 14 альтернативних доповідей Комітету CEDAW.15 Відповідно до встановленої процедури
Комітет розглянув державну доповідь, проаналізував альтернативні доповіді, провів конструктивний
діалог з делегацією України, отримав необхідну інформацію від неурядових організацій.16

Комунікація з Комітетом CEDAW може відбуватися шляхом листування електронною поштою.14
E-mail: cedaw@ohchr.org

Всі документи, пов’язані з підготовкою, звітністю
України та її результатами, розміщені на сторінці
Комітету CEDAW.17

ФОРМУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ДО ДЕРЖАВИ НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ
У 2018 р. Україна приєдналася до країн, щодо яких може застосовуватися спрощена процедура звітування.
Від загальної процедури вона відрізняється тим, що Комітет CEDAW спочатку формулює питання до держави, на які потім держава має відповісти у своїй періодичній доповіді.
Ці питання формулюються Комітетом у тому числі на основі інформації (переліку питань), поданої громадськими організаціями.18
Отже, організації, які здійснюють моніторинг виконання Заключних зауважень, на основі результатів такого моніторингу можуть подати до Комітету відповідний перелік питань.

14

Повна контактна інформація: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Contact.aspx.

United Nations Ukraine, «Report of the UN Country Team in Ukraine is presented at the CEDAW 66th session», Доступ за посиланням:
http://un.org.ua/en/information-centre/news/4040-report-of-the-un-country-team-in-ukraine-is-presented-at-the-cedaw-66th-session.
15

United National Human Rights Office of the High Commissioner «CEDAW – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women», 66 Session (13 Feb 2017 – 03 March 2017). Доступ за посиланням: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/
SessionDetails1.aspx?SessionID=1071&Lang=en.
16

17

Офційна сторінка Комітету CEDAW : https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx.

18

Дізнатися про процедуру можна за посиланням: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/ReportingProcedures.aspx.
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• Заключні зауваження Комітету
Після подання періодичної доповіді державоюучасницею Комітет готує і видає Заключні зауваження, які затверджуються на його закритому засіданні. Ці зауваження в цілому визначають фактори та труднощі, які впливають на виконання
положень Конвенції державою, а також позитивні
аспекти, основні питання, що викликають занепокоєння, пропозиції та рекомендації, спрямовані на
більш ефективне виконання положень Конвенції.
Заключні зауваження відображають колективний
погляд Комітету на ситуацію в державі.

У березні 2017 року Україна отримала перелік Заключних зауважень до Восьмого періодичного
звіту України.19 У вересні 2018 року Уряд ухвалив
перший в історії України 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 року.20

Після схвалення Комітетом Заключні зауваження
надсилаються відповідній державі-учасниці і стають загальнодоступними. Для держави-учасниці
вони є важливим джерелом інформації для формулювання пріоритетів національної політики у сфері
ґендерної рівності і корисним інструментом контролю за діяльністю всіх зацікавлених сторін.

United Nations, «Concluding observations on the 8th periodic report of Ukraine: Committee on the Elimination of Discrimination against
Women» (CEDAW/C/UKR/CO/8), Adopted by the Committee at its 66th session (13 Feb.-3 Mar. 2017), Доступ за посиланням: https://
digitallibrary.un.org/record/1286284?ln=en.
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UN Women Europe and Central Asia, «Translation of the Concluding observations on the 8th periodic report of Ukraine: Committee on the
Elimination of Discrimination against Women into the Ukrainian language» (Заключні зауваження Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок),
Доступ за посиланням: http://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/12/concluding-observations-on-the-eighth-periodicreport-of-ukraine.
Кабінет Міністрів України, розпорядження від 05.09.2018 р. № 634-р, 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 рокуДоступ за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/
ua/npas/pro-go-planu-dij-z-vikonannya-rekomo-zhinok-do-vosmoyi-periodichnoyi-dopovidi-ukrayini-pro-vikonannya-konvenciyi-prolikvidaciyu-vsih-form-diskriminaciyi-shchodo-zhinok-na-period-do-2021-roku.
20
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Моніторинг виконання
Заключних зауважень
За результатами аналізу періодичних доповідей окремих держав-учасниць CEDAW можна зазначити: робота над виконанням Заключних зауважень базується на принципі широкої участі громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертного середовища – проводяться конференції,
розширені робочі зустрічі, опитування, включаючи соціальні мережі, формуються дорадчі органи, які, як
правило, наполовину складаються з представників/ць неурядових організацій.
ПІДГОТОВКА ДО МОНІТОРИНГУ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ З CEDAW
Для проведення монiторингу необхiдно бути обiзнаними з:
• Текстом Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
• Загальними рекомендаціями Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок. Якщо проводиться
монiторинг вузької сфери відносин (наприклад, дотримання прав жінок у сільській місцевості), то може
бути достатньо лише Рекомендацій за тематикою, яка є предметом моніторингу
• Заключними зауваженнями Комітету за результатами розгляду періодичної доповіді держави
• Змістом інших міжнародних актів, у першу чергу ратифікованих Україною, які поширюються на предмет
моніторингу (наприклад, якщо моніторинг здійснюється щодо прав жінок з інвалідністю, необхідним є
звернення також до Конвенції ООН про права людей з інвалідністю та рекомендацій відповідного Комітету)
Корисними джерелами факультативної інформації можуть також слугувати:
• Заключні зауваження Комітету за результатами розгляду періодичних доповідей інших держав
• Рішення Комітету за результатами розгляду індивідуальних скарг, які до нього подаються
Також може бути корисним:21
• Знайти людей або організації, які працюють з CEDAW. Це може включати тих, хто пройшов навчання з
CEDAW, брав участь у процесі звітування CEDAW або моніторив реалізацію CEDAW. Заохочуйте їх ділитися своїми знаннями, співпрацювати.
• Знайти ресурси щодо CEDAW. Тримати їх напоготові на випадок необхідності відповісти на питання, яке
виникає під час моніторингу.
• Ознайомитися окремо із веб-сторінкою Комітету CEDAW https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/
pages/cedawindex.aspx.
• Брати участь у заходах з ґендерної проблематики, захисту прав жінок.

Do Our Laws Promote Gender Equality? A Handbook for CEDAW-Based Legal Reviews Copyright, United Nations Development Fund for
Women, 2010. Доступ за посиланням: http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2012/do%20our%20
law%20promote%20gender%20equality%20cedaw%20english.pdf?la=en&vs=2941 Р. 14.
21

24

Міжнародні зобов’язання України
в сфері прав людини як загальна рамка
проведення моніторингу
Декларація про державний суверенітет України проголошує (ч. 3 ст. Х):22
«Україна визнає... пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права».
На конституційному рівні також передбачено (ст. 9 Конституції України ): 23
«Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною
національного законодавства України. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України».
Більш докладно статус міжнародних угод визначено у ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори
України» від 29.06.2004 р. № 1906-IV,24 яка, зокрема, вказує:
«Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші
правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила
міжнародного договору».
З наведеного вбачається, що норми чинних міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість
яких надано Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і мають більшу юридичну силу порівняно з іншими актами українського законодавства. Цей принцип підтверджується також
ст. 27 Віденської конвенції про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 р.25 (до якої приєдналася
й Україна):
«Учасник не може посилатися на положення свого внутрішнього права як на виправдання для невиконання ним договору».

22

Декларація про державний суверенітет України. Доступ за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12.

23

Конституція України. Доступ за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р. № 1906-IV. Доступ за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1906-15.
24

Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 р. Доступ за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_118.
25
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Національний механізм
імплементації Конвенції
Конвенція, як і інші ратифіковані міжнародні договори, є частиною національного законодавства України,
має обов’язкову юридичну силу. Той факт, що відповідна сфера відносин врегульована внутрішнім законодавством (законами і підзаконними актами), не є
підставою для того, щоб не зверталися до положень
Конвенції. Її значення має проявлятися у тому, що:

них скарг, Загальні рекомендації Комітета щодо
реалізації Конвенції мають використовуватись як
нормативна основа для оцінки чинного законодавства України й практики його реалізації.
Україна має спеціальне антидискримінаційне законодавство, положення якого мають враховуватись
при здійсненні моніторингу реалізації Заключних
зауважень:

• внутрішнє законодавство має тлумачитись крізь
призму Конвенції;

• Закон України «Про забезпечення рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків»26

• у тих випадках, де норма допускає різні трактування, їй має бути надано значення, яке максимально відповідає Конвенції та іншим міжнародним стандартам прав людини;

• Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»27
• Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»28

• положення Конвенції можуть використовуватись
для додаткової аргументації правової позиції з
того чи іншого питання, навіть якщо внутрішнє
законодавство повністю врегульовує ситуацію;
це, по-перше, підвищує переконливість й обґрунтованість такої позиції, і по-друге, виконує
функцію інформування адресатів, до яких буде
доведено правову позицію, про наявність відповідних міжнародних стандартів;

• Закон України «Про протидію торгівлі людьми»29
Приписи виборчого законодавства щодо застосування «ґендерних» квот при формуванні виборчих
списів партій, а саме: Закон України «Про політичні
партії в Україні» (п. 10 ст. 8),30 Закон України «Про
місцеві вибори» (ч. 3 ст. 4).31

• положення Конвенції можуть слугувати безпосередньою основою прийняття рішення у разі
«мовчання законодавця»;

Важливе джерело інформації для здійснення моніторингу також становлять програмні і стратегічні документи, спрямовані на захист прав жінок в
Україні, зокрема:

• у разі якщо акти внутрішнього законодавства суперечать Конвенції, застосуванню підлягає Конвенція. У разі виявлення такої невідповідності
може бути ініційовано звернення до Конституційного Суду України;

Національна стратегія у сфері прав людини, затверджена Указом Президента України 25.08.2015 р.
№ 501/2015.32 Розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 23.11.2015 р. № 1393-р33 затверджено
план дій з реалізації Національної стратегії у сфері
прав людини на період до 2020 року;

• Конвенція, практика Комітету ООН з ліквідації
дискримінації щодо жінок з розгляду індивідуаль-

Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 р. № 2866-IV. Доступ за посиланням:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15.
26

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 06.09.2012 р. № 5207-VI. Доступ за посиланням :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17.
27

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 р. № 2229-VIII. Доступ за посиланням: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19.
28

Закон України «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 р. № 3739-V. Доступ за посиланням : https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/3739-17.
29

Закон України «Про політичні партії в Україні» від 05.04.2001 р. № 2365-III. Доступ за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2365-14.
30

31

Закон України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 р. № 595-VIII. Доступ за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-19.

Національна стратегія у сфері прав людини, затверджена Указом Президента України від 25.08.2015 р. № 501/2015. Доступ за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015.
32

План дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затверджений розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 р. № 1393-р. Доступ за посиланням : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248740679.
33
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Національний план дій з виконання резолюції
Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»
на період до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113-р;34

Стратегія захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період
до 2020 року, схвалена Указом Президента України
від 8 квітня 2013 року № 201/201339 і план заходів на
її виконання;40

Державна соціальна програма протидії торгівлі
людьми на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого
2016 р. № 111;35

Загальнодержавна цільова соціальна програма
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки,
затверджена Законом України від 20.10.2014 р.
№ 1708-VII;41

Державна соціальна програма забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на
період до 2021 року, затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р.
№ 273;36

Стратегія державної політики з питань здорового
та активного довголіття населення на період до
2022 року та План заходів, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 вересня
2018 р. № 688-р.42

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 року, затверджений
розпорядженням Кабінету Міністрів України від
05.09.2018 р. № 634-р;37

Детальніше див. Додаток В Аналіз державних
програм і стратегій, які не є спеціально ґендерно
орієнтованими, щодо наявності в них приписів, які
враховують специфіку положення жінок.
Залежно від предмету моніторингу врахуванню при
його проведенні також можуть підлягати програми
забезпечення рівності прав і можливостей жінок і
чоловіків на локальному рівні.

Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених
осіб та впровадження довгострокових рішень
щодо внутрішнього переміщення на період до
2020 року;38

Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року, затверджений
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 113-р. Доступ за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1132016-%D1%80.
34

Державна соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 24.02.2016 р. № 111. Доступ за посиланням : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111-2016-%D0%BF.
35

Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 р. № 273. Доступ за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/prozatverdzhennya-derzhavnoyi-socialnoyi-programi-zabezpechennya-rivnih-prav-ta-mozhlivostej-zhinok-i-cholovikiv-na-period-do-2021roku.
36

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 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 р. № 634-р. Доступ за посиланням : https://
www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-go-planu-dij-z-vikonannya-rekomo-zhinok-do-vosmoyi-periodichnoyi-dopovidi-ukrayini-pro-vikonannyakonvenciyi-pro-likvidaciyu-vsih-form-diskriminaciyi-shchodo-zhinok-na-period-do-2021-roku.
37

Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року. Доступ за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/909-2017-%D1%80.
38

Стратегія захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, схвалена Указом Президента України від 08.04.2013 р. № 201/2013. Доступ за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/201/2013.
39

План заходів на виконання Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020
року. Доступ за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/701-2013-%D1%80.
40

Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки, затверджена Законом України від
20.10.2014 № 1708-VII. Доступ за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1708-18.
41

Стратегія державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року та План заходів, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.09.2018 р. № 688-р. Доступ за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/688-2018-%D1%80.
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II. МЕТОДОЛОГІЯ МОНІТОРИНГУ
Поняття та елементи
Моніторинг захисту прав жінок має складатися з таких елементів:

Моніторингом прав людини називають планомірне, систематичне, проведене за певною схемою дослідження визначеного фрагменту соціальної дійсності. Моніторинг є одним з етапів
дій на захист суспільних інтересів.
Для цілей цього посібника як фрагмент соціальної дійсності обрано проблематику захисту
прав жінок та дотримання принципу ґендерної
рівності у світлі Заключних зауважень Комітету
ООН, наданих за результатами розгляду 8-ї періодичної державної доповіді України.

• чітко продуманий, активний збір даних відносно характеру та обсягу порушень, які можуть бути спричинені як недосконалістю правових норм (включно
з інструкціями, листами та положеннями щодо їх
виконання), так і якістю правозастосування;
• обробка отриманих даних та їх порівняння зі стандартами, встановленими в першу чергу самою
CEDAW та Рекомендаціями Комітету, а також іншими міжнародними правовими документами та
нормами національного законодавства, яке також
має оцінюватися на відповідність CEDAW та її базовим принципам;
• встановлення причин існування порушень та вироблення рекомендацій щодо зміни ситуації для
виправлення існуючого стану;
• збір матеріалів для проведення подальших дій
(правових, освітніх, політичних або громадських)
для запровадження системних змін.43

Див. Мониторинг прав человека / Марек Новицки, Зузана Фиалова. – Варшава, Хельсинкский Фонд по правам человека. - 2001. –
210 с. Доступ за посиланням: https://www.lawtrend.org/social-actions/monitoring-prav-cheloveka-marek-novitski-zuzana-fialova.
43
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Цілі, задачі та предмет моніторингу
Прагнення змінити соціальну дійсність, покращити ситуацію із дотриманням прав людини та сприяти усуненню дискримінації щодо жінок і є ціллю будь-якого такого моніторингу. Іншими словами, ми прагнемо
сприяти знаходженню результативних рішень щодо вдосконалення стратегій впровадження ґендерної
рівності в Україні на основі дотримання принципів широкої участі, недискримінації та дійсної рівності.
Ґендерно-чутливий моніторинг проводиться задля трьох основних і однаково важливих складових, які
разом підтримують загальний результат:

1»
2»
3»

Продемонструвати всім зацікавленим сторонам вплив на розширення прав і можливостей жінок, ґендерну рівність та права людини в результаті втілення різноманітних програм та заходів.
Зібрати достовірну та надійну інформацію про існуючі програми й заходи, практику їх впровадження й наявний вплив, розподіл ресурсів і оцінку потреб зацікавлених сторін для подальшого
прийняття рішень щодо покращення ситуації.
Оцінити нормативну, оперативну та координаційну діяльність у сфері ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок, включаючи виявлення кращих практик, прогалин та недоліків.

У кожному конкретному випадку ціль моніторингу, а потім і його задачі, які розкривають таку ціль, будуть
базуватися на предметі моніторингу – конкретному фрагменті соціальної дійсності, щодо якого наявні проблеми з дотриманням прав жінок та втіленням ґендерної рівності. Тоді ціллю конкретного моніторингу стає
усунення таких проблем й покращення обраної соціальної ситуації.
Предметом можуть виступати окреслені порушення окремих прав людини або їх аспектів щодо деяких
груп жінок або жінок у цілому у взаємодії з державними та місцевими органами влади або бізнесом; також
це можуть бути спеціальні заходи, спрямовані на усунення всіх форм дискримінації жінок та ґендерної
нерівності.
При здійсненні моніторингу виконання Україною Заключних зауважень Комітету CEDAW, предметом, зокрема, можуть ставати:44
• Дотримання одного конкретного права або його складової
НАПРИКЛАД, право не піддаватися сексуальним домаганням на робочому місці.
Пункт 37 Заключних зауважень:45
(d) Посилити законодавство з метою чітко визначити і заборонити сексуальні домагання на робочому місці
• Виконання окремих пунктів Заключних зауважень на локальному рівні:
НАПРИКЛАД, моніторинг локальної політики щодо забезпечення прав жінок у Харкові і Харківській
області
Пункт 23 Заключних зауважень:46
(a) Прийняти чітку стратегію для консолідації і зміцнення потенціалу національного механізму щодо
покращення становища жінок на центральному та місцевому рівнях і гарантувати його належну дієвість, а також наявність достатніх людських та фінансових ресурсів для прийняття рішень, спрямованих на ефективне виконання Конвенції і гарантувати, що він буде дієздатним і децентралізовано
зможе забезпечувати дотримання прав людини для жінок на всіх рівнях

Заключні зауваження Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання
Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Доступ за посиланням: http://www2.unwomen.org/-/media/field%20
office%20eca/attachments/publications/country/ukraine/cedaw%20concluding%20observations%20ukr.pdf?la=en&vs=1036
45

46

Там само.
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• Дотримання прав окремих груп жінок та дівчат
НАПРИКЛАД, забезпечення потреб такої уразливої групи жінок як внутрішньо переміщені жінки
Пункт 17 Заключних зауважень:47
(a) Забезпечити задоволення конкретних потреб різних груп внутрішньо переміщених жінок, які
піддаються різним формам дискримінації, в тому числі вдів, жінок-інвалідів, літніх жінок, жінок, що
належать до ромів або ЛБТ, а також забезпечити довгострокові заходи щодо задоволення потреб
внутрішньо переміщених жінок і дівчат
• Забезпечення належного доступу жінок до необхідних соціальних та адміністративних послуг
НАПРИКЛАД, виконання зобов’язань держави щодо забезпечення права жінок на охорону здоров’я, у
тому числі попередження раку молочної залози
Пункт 39 Заключних зауважень:48
(b) Забезпечити рівний доступ і доступність послуг мамографії і скринінгу жінкам по всій його території
Забезпечити рівний доступ і доступність послуг мамографії і скринінгу жінкам по всій його території
• Впровадження та практика застосування конкретного нормативного акту або закону, що є важливим для
прав людини та прав жінок
НАПРИКЛАД, Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня
2017 року
• Відповідність міжнародним стандартам законів та інших нормативних актів, прийнятих Верховною Радою, Кабінетом Міністрів України, міністерствами і відомствами, а також місцевими органами влади
НАПРИКЛАД, оцінка відповідності редакції статей 152 Кримінального кодексу України «Згвалтування» та 153 «Сексуальне насильство» (в редакції Закону № 2227-VIII від 06.12.2017) міжнародним стандартам захисту від сексуального насильства і рекомендаціям Комітету CEDAW та її виконання
Пункт 15 Заключних зауважень:49
(a) Внести поправки до статті 152 Кримінального кодексу, з тим щоб включити положення, що стосуються сексуального насильства, в тому числі більш широке визначення зґвалтування відповідно
до міжнародних стандартів, яке буде включати в себе наступні умови: «із застосуванням сили або
загрози застосування сили щодо даної або іншої особи, або шляхом примусу, викликаного, наприклад, страхом перед насильством, грубим примусом, затриманням, психологічним тиском або зловживанням владою, або шляхом використання обстановки, яка характеризується примусом, коли
посягання було скоєне щодо особи, нездатної дати згоду, що виражає її справжню волю» з метою
забезпечення відповідальності за сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом
• Застосування тимчасових спеціальних заходів, спрямованих на усунення дискримінації за ознакою статі
НАПРИКЛАД, застосування квот у списках політичних партій / у сфері зайнятості / в освіті тощо.
Пункт 25 Заключних зауважень:50
(a) Сприяти розбудові спроможності всіх відповідних державних посадових осіб і політиків, а також
політичних партій, зокрема, в рамках концепції тимчасових спеціальних заходів, а також прийняти і
здійснити відповідні заходи, в тому числі визначити низку обумовлених в часі цілей і квот, спрямованих на досягнення фактичної рівності жінок і чоловіків у всіх сферах, де жінки недостатньо представлені або перебувають в несприятливому становищі, в тому числі в суспільному і політичному
житті, освіті, охороні здоров’я та зайнятості;
(b) Усунути основоположні причини неякісного здійснення існуючих тимчасових спеціальних заходів і прийняти законодавство для заохочення використання тимчасових спеціальних заходів, що
охоплює як державний, так і приватний сектори економіки.

47

Там само.

49

Там само.
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Там само.
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Там само.
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Заключні зауваження Комітету CEDAW Україні перелічують основні
проблеми щодо забезпечення, реалізації й дотримання прав жінок в
Україні, а також значно конкретизують проблемну сферу, зазначаючи й шляхи покращення ситуації. Відповідно, предметом моніторингу може виступати як кожне зауваження окремо, так і весь документ
в цілому. Такий моніторинг передбачає оцінку прогресу України на
шляху усунення всіх форм дискримінації щодо жінок.
Водночас, слід пам’ятати, що Заключні зауваження, незважаючи на
охоплення ними широкої сфери суспільних відносин, не вичерпують усієї проблематики захисту прав жінок і забезпечення ґендерної
рівності. Комітет CEDAW великою мірою обемежений тією інформацією, яку йому надає держава у державній періодичній доповіді й у
відповідях на питання, а такох у альтернативних доповідях. Відповідно, є права жінок, сфери суспільних відносин, які не охоплені Заключними зауваженнями, й вони також можуть ставати предметом
моніторингу.

НАПРИКЛАД:
• вплив кліматичних змін на
жінок в Україні
• або більш вузько: вплив
шкоди, завданої навколишньому природному середовищу у зв’язку з конфліктом
на Сході України, на жінок;
• доступ жінок споживачок
наркотиків до соціальних і
адміністративних послуг
• представництво жінок на керівних посадах у приватному
секторі економіки тощо.

Наведемо кілька прикладів формулювань цілей та задач моніторингу при виборі його предметом конкретних Заключних зауважень Комітету.
ПРИКЛАД 1
Предмет моніторингу – Усунення всіх можливих перешкод для доступу жінок до правосуддя, у тому числі
шляхом забезпечення безоплатної правової допомоги та звільнення від судових витрат для жінок, які не
мають достатніх коштів (п. 14 Заключних зауважень).
Ціль моніторингу – Оцінити прогрес держави на шляху усунення всіх можливих перешкод для доступу жінок до правосуддя, у тому числі шляхом забезпечення безоплатної правової допомоги та звільнення від
судових витрат для жінок, які не мають достатніх коштів.
Задача 1 – Оцінити правові ініціативи щодо забезпечення безоплатної правової допомоги та звільнення
від судових витрат для жінок, які не мають достатніх коштів на предмет їх наявності, логічності, врахування
всіх вразливих категорій жінок, включно із ромськими жінками та жінками з території межі зіткнення на
Сході та інших.
Задача 2 – Проаналізувати зміни в практиці надання безоплатної правової допомоги та звільнення від
судових витрат для жінок, які не мають достатніх коштів, щодо включення всіх категорій вразливих жінок,
зручності у використанні наявних механізмів, врахування потреб та інтересів жінок всіх вразливих категорій жінок, включно із ромськими жінками та жінками з території межі зіткнення на Сході та інших.
Задача 3 – Виявити основні проблеми та їх причини, а також проаналізувати (узагальнити) кращі практики
забезпечення доступу жінок до правосуддя.
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ПРИКЛАД 2
Предмет моніторингу – Активізація зусиль щодо перегляду шкільних програм і підручників для усунення
негативних стереотипів щодо жінок і дівчат. Забезпечення використання однакової освітньої програми
для хлопців і дівчат, зокрема запровадження однакових «уроків з трудового навчання» для хлопців і дівчат, в тому числі шляхом вжиття тимчасових спеціальних заходів. Заохочення дівчат, які належать до
ромських національних меншин, до отримання освіти і забезпечення продовження ними навчання на всіх
рівнях освіти шляхом підвищення обізнаності про важливість освіти як права людини і як основи для
розширення прав і можливостей жінок, а також посилення реалізації політики повторного вступу, що дозволяє дівчатам, які належать до ромських національних меншин та покинули навчання, повернутися до
школи. (п. 35-37 Заключних зауважень).
Ціль моніторингу – Оцінити прогрес держави в усуненні дискримінації жінок та дівчат в системі загальної
освіти.
Задача 1 – Оцінити ефективність дій держави по усуненню негативних стереотипів щодо жінок та дівчат в
шкільних підручниках та програмах, а саме наявність таких дій, їх результат та потребу у подальших кроках.
Задача 2 – Виявити масштаби практики роздільних програм для хлопців і дівчат, зафіксувати кроки держави для подолання цього явища, їх ефективність та досягнутий результат й ступінь врахування в ньому
потреб учнів.
Задача 3 – Проаналізувати основні наявні перешкоди для отримання ромськими дівчатами та жінками
освіти, оцінити ефективність дій держави для їх усунення та підвищення мотивації ромських дівчат отримувати освіту та ступінь врахування у цих діях реальних викликів та потреб.
ПРИКЛАД 3
Предмет моніторингу – Забезпечення надання в разі необхідності міжнародної допомоги і співробітництва
для покращення інфраструктури в сільських районах і формування політики щодо боротьби з бідністю серед жінок в сільській місцевості з метою забезпечення їм доступу до правосуддя, освіти, житла, зайнятості
у формальному секторі, розвитку навичок і можливостей для навчання, можливостей отримання доходу
і мікрокредитування, а також доступу до володіння і користування землею з урахуванням їх конкретних
потреб відповідно до Загальної рекомендації № 34 (2016 рік) про права жінок у сільській місцевості. Розроблення спеціальних заходів з метою залучення можливостей для розширення економічних прав жінок
у сільській місцевості і забезпечення їх участі в розробленні цих стратегій і програм, які розглядатимуть
жінок не тільки як жертви або одержувачів допомоги, але і як активних учасників у розробленні і реалізації
такої політики. (п. 47-48 Заключних зауважень).
Ціль моніторингу – Оцінити рівень дотримання прав жінок в сільській місцевості, зокрема свободи від дискримінації у питаннях доступу до правосуддя, освіти, житла, зайнятості у формальному секторі, розвитку
навичок і можливостей для навчання, можливостей отримання доходу і мікрокредитування, а також доступу до володіння і користування землею з урахуванням їх конкретних потреб та включення їх у суспільне
життя, як активних учасників та партнерів.
Задача 1 – Оцінити кроки по розвитку інфраструктури та подоланню бідності в сільській місцевості із урахуванням потреб та інтересів жінок: наявність, ефективність, територіальне охоплення, включення всіх
вразливих категорій, врахування думки жінок.
Задача 2 – Дослідити наявність дискримінації жінок з сільської місцевості у доступі до базових прав та
потреб людини.
Задача 3 – Виявити основні проблеми та їх причини, а також кращі практики забезпечення доступу сільських жінок до реалізації основних прав людини та сприйняття таких жінок як суб’єктів права, а не об’єктів
допомоги.
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Функції моніторингу
НАПРИКЛАД:

Моніторинг може мати різні функції залежно від цілей і завдань51.

Заключні зауваження лише побіжно згадують
про права жінок, які живуть з наркотичною залежністю. Предметом моніторингу можуть виступати стан забезпечення прав таких жінок і
бар’єри, з якими вони стикаються. На момент
початку моніторингу ми не маємо підтверджених даних про наявність конкретних порушень
й лише робимо відповідне припущення. За результатами моніторингу можуть бути виявлені проблемні сфери, які у подальшому стануть
предметом нового моніторингу.

• Діагностична – має місце, коли ми точно не знаємо, які саме порушення прав жінок мають місце у
відповідній сфері суспільних відносин, а також їх
ступінь і масштаб. Часто такий моніторинг містить
багато завдань, є об’ємним, але досить поверховим. Однак він дає можливість далі обрати окремі
проблемні сфери й діяти в них ефективно, іноді із
проведенням додаткових вузькотематичних моніторингів.

• Допоміжна – збір аргументів для переконання
влади і суспільства в необхідності змін, використання додаткових аргументів для подальших дій,
коли відомо про порушення і в цілому зрозуміло,
що робити, щоб усунути їх.

НАПРИКЛАД, моніторинг бар’єрів у рівному доступі жінок до правосуддя в цілому або моніторинг, спрямований на дослідження окремих перешкод у доступі жінок до правосуддя (зокрема,
моніторинг рівня обізнаності адвокатів з міжнародними стандартами забезпечення ґендерної
рівності).

Заключні зауваження у цьому аспекті є важливим
джерелом інформації, оскільки не тільки окреслюють коло проблем у сфері захисту прав жінок, але
походять від Комітету CEDAW, тобто авторитетної
міжнародної моніторингової інституції, і цей факт
змушує державу й суспільство звернути увагу на
відповідні проблеми. Завдання моніторингу у цьому аспекті може полягати у тому, щоб деталізувати
проблемні моменти, зробити їх більш предметними, навести конкретні факти, які ілюструють проблематику.

Пункт 19 Заключних зауважень52:
(b) Усунути всі можливі перешкоди для доступу
жінок до правосуддя, в тому числі шляхом забезпечення безоплатної правової допомоги та
звільнення від судових витрат для жінок, які не
мають достатніх коштів

• Профілактична, або спостереження, контроль за
діяльністю органів державної влади, коли сама
присутність як засіб впливу сприяє дотриманню
прав людини.

НАПРИКЛАД, моніторинг дій поліції під час
Маршу жіночої солідарності, Маршу Рівності та
інших громадських дій, спрямованих на підвищення уваги суспільства до проблематики прав
жінок або моніторинг судових процесів у справах
про домашнє насильство.
Пункт 29 Заключних зауважень53:
(b) Прийняти всеосяжні заходи щодо запобігання та боротьби з насильством щодо жінок та
дівчат і забезпечити, щоб винні притягувалися
до відповідальності і несли належне покарання

Див. Мониторинг прав человека / Марек Новицки, Зузана Фиалова. – Варшава, Хельсинкский Фонд по правам человека. - 2001. –
210 с. Доступ за посиланням: https://www.lawtrend.org/social-actions/monitoring-prav-cheloveka-marek-novitski-zuzana-fialova
51

Заключні зауваження Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання
Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Доступ за посиланням: http://www2.unwomen.org/-/media/field%20
office%20eca/attachments/publications/country/ukraine/cedaw%20concluding%20observations%20ukr.pdf?la=en&vs=1036
52
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Додатковим ефектом моніторингу може бути активний вплив на досліджувану ситуацію. Якщо органи
влади попередити про моніторинг, то вони можуть
вжити заходи для поліпшення ситуації задля отримання позитивної оцінки за результатами моніторингу. Такі заходи часто мають сталий характер, а
моніторинг таким чином сприяє покращенню ситуації.

НАПРИКЛАД, під час моніторингу можливостей
участі в політичному житті для літніх жінок, що
перебувають в психіатрічних лікарнях або психо-неврологічних інтернатах, може статися, що
жінкам покращать санітарно-гігієнічні умови.

Іноді моніторинг може поєднувати різні функції (наприклад, діагностичну і профілактичну одночасно).
Це багато в чому залежить від обраних тактик та
методів роботи в конкретному випадку.

НАПРИКЛАД, при проведенні моніторингу дотримання права на справедливий судовий розгляд nа рівня обізнаності суддів, прокурорів та
адвокатів з стандартами CEDAW під час візитів
на окремі судові засідання може використовуватись тактика «таємний покупець» (спостерігачі не проявляюсь себе, поводяться як звичайні
відвідувачі, а представники суду не інформуються про моніторинг) або демонстративний моніторинг (спостерігачі ідентифіковані бейджами або
спеціальними жилетами чи футболками, судова
адміністрація поінформована про моніторинг).
В останньому випадку часто моніторинг має додатково й профілактичну функцію – учасники судового процесу краще дотримуються процедур,
утримуються від проявів жорстокого та принижуючого гідність поводження, тощо.

Пункт 43 Заключних зауважень54:
(a) Прийняти комплексні стратегії та програми
щодо захисту прав (…) літніх жінок, зокрема,
що піддаються множинним формам дискримінації, забезпечивши їм рівний доступ до (…)
охорони здоров’я та інших основних послуг і
соціального забезпечення, і сприяти їх автономії, доступу до побутового обслуговування та
участі в політичному і громадському житті;

Пункт 19 Заключних зауважень55:
(a) Продовжувати зусилля по боротьбі з корупцією та реформи, спрямовані на інституційну
розбудову судової системи, в тому числі шляхом систематичного підвищення кваліфікації
суддів, прокурорів, адвокатів (…) щодо застосування Конвенції, а також загальних рекомендацій Комітету і його прецедентних рішень відповідно до Факультативного протоколу

Заключні зауваження Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання
Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Доступ за посиланням: http://www2.unwomen.org/-/media/field%20
office%20eca/attachments/publications/country/ukraine/cedaw%20concluding%20observations%20ukr.pdf?la=en&vs=1036
54
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Принципи моніторингу:
Конфіденційність
інформації та джерел

Справедливі
відносини та
розширення прав і
можливостей
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6

7

»

Увага по відношенню
до фізичної і
соціальної безпеки
потерпілих, свідків та
інших джерел

5

»

4

Об’єктивність і
неупередженість

»

3

»

Детальність і точність
зібраної інформації, її
перевірка і звітність

2

»

»

»

1

Участь та включення
зацікавлених сторін

Етичність та
ґендерна чутливість

Моніторинг
крок за
кроком

13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Розробка стратегії конкретних дій на покращення
ситуації за результатами моніторингу

Напрацювання рекомендацій на
основі зроблених висновків

Проведення дослідження

Методологія

Автори та ініціатори (команда або моніторингова група)

Часові рамки

Цільова аудиторія

Індикатори та джерела інформації

Аналіз національного права і практики його реалізації
(відповідні закони, підзаконні акти, програмні документи)

Міжнародні стандарти захисту прав жінок і
забезпечення ґендерної рівності

Цілі та задачі

Предмет моніторингу

Попередній аналіз ситуації та
оцінка своїх можливостей
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При плануванні моніторингу треба врахувати наступне56:
1. Попередній аналіз ситуації та оцінка своїх можливостей
На цьому етапі необхідно обрати сферу суспільних відносин, в якій, за попередніми даними, наявні проблеми щодо реалізації прав жінок. Для цього потрібно:
• Здійснити первісний аналіз фактичного становища жінок і ґендерної рівності в країні / регіоні.
РЕКОМЕНДАЦІЯ
Залежно від цільової аудиторії та
цілей моніторингу важливо з самого початку визначитися з мовою викладення. Вона може бути:

• Корисним буде влаштувати мозковий штурм щодо питань і проблем жінок і ґендерної рівності в країні / регіоні. Спочатку доцільно
визначити основне проблемне питання, а потім переходити до більш
конкретних.
• Сформулювати питання і проблемні зони чітко й послідовно.

• Нейтральною, тобто відбувається опис фактичної ситуації без
надання відповідним фактам позитивної або негативної оцінки.

• Визначити пріоритетні питання й проблеми. В кожній країні є дуже
широке коло питань і проблем, пов’язаних з ґендерною рівністю. Але
для проведення моніторингу важливо звузити це коло, зробити його
більш предметним, що дасть змогу сконцентрувати увагу на конкретних викликах.

• Проблемо-орієнтованою,
яка
спрямована на те, щоб з самого
початку вказати читачеві на виявленні проблеми, довести до
нього свою оцінку.

При здійсненні такого вибору важливо оцінити власну поінформованість як щодо правового регулювання відповідної сфери відносин, так
і щодо реальної ситуації у ній. Оптимальною є ситуація, коли для моніторингу обирається сфера відносин, в якій суб’єкт здійснення такого
моніторингу вже працює або за іншими підставами є обізнаним з нею.

НАПРИКЛАД, громадська організація, яка надає юридичні консультації жінкам, що живуть з ВІЛ, ефективно може здійснити моніторинг щодо доступу таких жінок до правосуддя, оскільки розуміє коло проблем, з
якими стикаються такі жінки, має належний рівень знань щодо правового регулювання відповідних сфер
суспільних відносин, має досвід ведення конкретних судових справ тощо.

2. Предмет моніторингу
Предметом моніторингу виступає той фрагмент соціальної
дійсності, який, на думку суб’єкта здійснення такого моніторингу, потребує змін. На цьому етапі необхідно визначитися
з тим, чи буде моніторинг всебічним або ж конкретизованим. Всебічне охоплення означає оцінку забезпечення ґендерної рівності в усіх сферах життя – особистій, політичній,
економічній, соціальній та культурній. Це означає дослідження всіх основних положень CEDAW у світлі Загальних
зауважень Комітету. Конкретизоване охоплення означає
оцінку відповідності стандартам у вибраних темах/областях
або реалізації окремого заключного зауваження.

НАПРИКЛАД, предмет моніторингу:
Доступ жінок, які живуть з ВІЛ,
до правосуддя.
Такий предмет моніторингу буде максимально конкретизованим – він буде
спрямований на моніторинг ситуації
щодо виконання Україною пп. b пункту
19 Заключних зауважень57 (Усунути всі
можливі перешкоди для доступу жінок
до правосуддя) по відношенню до конкретної уразливої групи жінок.

При роботі над цим підрозділом частково використано матеріали публікації: Do our Laws Promote Gender Equality? A Handbook for
CEDAW-based Legal Reviews. United Nations Development Fund for Women. 2010. 80 р.
56

Заключні зауваження Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання
Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Доступ за посиланням: http://www2.unwomen.org/-/media/field%20
office%20eca/attachments/publications/country/ukraine/cedaw%20concluding%20observations%20ukr.pdf?la=en&vs=1036
57
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3. Цілі та задачі
Після обрання предмету моніторингу необхідним є визначити конкретні цілі здійснення такого моніторингу та встановлення задач, які їх розкривають. Формулювання цілей і задач має бути максимально чітким,
зрозумілим, доступним.
НАПРИКЛАД, для зазначеного вище предмету моніторингу ціллю буде визначення рівня доступу жінок,
які живуть з ВІЛ, до правосуддя. Задачами такого моніторингу можуть виступати:
• Проаналізувати відповідність законодавства України міжнародним стандартам захисту прав жінок,
з’ясувати, чи містить законодавство обмежень щодо реалізації своїх правових можливостей жінками,
які живуть з ВІЛ
• Визначити рівень обізнаності жінок, які живуть з ВІЛ, зі своїми правами і правовими засобами їх захисту
• Проаналізувати звернення жінок, які живуть з ВІЛ, з метою отримання правової допомоги, визначити
коло основних проблемних питань
• Узагальнити судову практику у справах, в яких учасницею справи виступала жінка, яка живе з ВІЛ
4. Міжнародні стандарти захисту прав жінок і забезпечення ґендерної рівності
Обраний предмет моніторингу слід співставити з
наявними міжнародними стандартами захисту прав
жінок у відповідній сфері відносин.
На цьому етапі важливо визначити зобов’язання
держави за CEDAW відповідно до обраного предмету моніторингу. Це можна зробити, користуючись
трьома основними документами:
• CEDAW;
• Загальні рекомендації;
• Заключні зауваження.
Водночас, слід пам’ятати про інші міжнародні стандарти прав людини, також спрямовані на захист
прав людини, які держава також зобов’язана виконувати й які мають використовуватися для покращення становища жінок. Див. додаток Б Міжнародні
стандарти захисту прав жінок.
Ці документи мають бути розглянуті у світлі принципів CEDAW – принципи дійсної рівності, недискримінації та обов’язків держави. Більше того, статті
6-16 CEDAW повинні завжди розглядатися у їх взаємозв’язку з загальними обов’язками держави, які
викладено у статтях 1-5 і 24.
Так, якщо суб’єктом здійснення моніторингу було обрано як предмет такого моніторингу доступ жінок, які
живуть з ВІЛ, до правосуддя, то, окрім тексту самої
CEDAW, необхідно також уважно вивчити Загальну рекомендацію Комітету CEDAW № 33 по доступу
жінок до правосуддя (2015) і п.п. 18-19 Заключних
зауважень.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ
Доцільно викласти текст у структурованій формі.
Це можна зробити в різний спосіб:
• Повністю навести текст статті CEDAW, релевантної предмету моніторингу, текст Загальних рекомендацій у частині, яка відповідає його цілям,
а також відповідного пункту Заключних зауважень.
Такий спосіб дає найбільш повну картину і є
зручним для визначення обсягу визначених за
CEDAW зобов’язань держави, але займає значний обсяг;
• Зробити лише посилання на відповідну статтю
CEDAW, Загальні рекомендації за предметом
моніторингу і на відповідний пункт Заключних
зауважень.
Такий спосіб дозволяє значно оптимізувати
текст і робити його більш концентрованим, не
переобтяжувати великими цитатами. Водночас,
це змушує переривати читання й звертатися до
текстів документів, на які даються посилання.
• Зробити тематичне резюме, тобто викласти основний зміст релевантних положень CEDAW, Загальних рекомендацій, Заключних зауважень.
Цей спосіб дозволяє уникнути об’ємного тексту,
не втрачаючи змісту. Однак це вимагає більших
часових і інтелектуальних витрат, щоб сформулювати зміст основних положень коротко і
змістовно, не втративши їх головної ідеї.

5. Аналіз національного права і практики його реалізації (відповідні закони, підзаконні акти, програмні
документи)
Необхідно визначити, які правові акти будуть становити предмет
моніторингу. Чи буде здійснюватися аналіз тільки законів України
або ж всіх чинних нормативно-правових актів, які мають відношення до предмету моніторингу? Чи будуть рішення суду охоплюватися
моніторингом? Чи будуть локальні правові акти становити предмет
аналізу? Обрані нормативно-правові акти будуть підлягати оцінці на
відповідність стандартам та на узгодженість між собою.

ВАЖЛИВО!
Упродовж всього періоду здійснення моніторингу важливо відслідковувати зміни у правовому
регулюванні, яке має відношення
до предмету моніторингу.

6. Індикатори та джерела інформації
Щодо кожної задачі моніторингу важливо сформулювати індикатори, за допомогою яких буде здійснюватися оцінка виконання державою її зобов’язань у сфері захисту прав жінок та забезпечення ґендерної рівності, а також визначити джерела отримання відповідної інформації. Для визначення індикаторів корисно
використовувати заходи Національного плану,58 які відповідають обраним Заключним зауваженням.59 У
більшості випадків індикаторами стануть переформульовані в питання, відповідь на які може бути «так»
чи «ні», пункти Національного плану. Варто слідкувати, щоб питання були конкретними, вимірюваними,
досяжними та актуальними. Індикаторів не має бути забагато. Для формулбування індикаторів можна використовувати інші джерера – правові стандарти та практику.
НАПРИКЛАД, оцінка бюджетів на відповідність CEDAW та ґендерний вплив передбачає відповіді на наступні запитання та визначення перелічених критеріїв і методів:60
• Якими критеріями визначається наявність рівного доступу до державних витрат? (відповідно до вимог
статтей 2 (1) та 3 CEDAW та п. 346 Пекінської платформи дій)61.
• Якими критеріями визначається наявність адекватного фінансування конкретних програм шодо забезпечення рівності між жінками і чоловіками? (відповідно до вимог статті 3 CEDAW та п. 345 Пекінської
платформи дій).
• Якими методами оцінюється розмір частки бюджету певної галузі (наприклад, в сфері охорони здоров’я),
виділеної на забезпечення конкретних економічних, соціальних і культурних прав жінок із урахуванням
їхніх потреб? (відповідно до вимог статті 24 Загальної Рекомендації 24 CEDAW щодо жінок і здоров’я).
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw_handbook/cedaw_rec24.pdf
• Якими критеріями визначається ґендерний вплив державного бюджету? (відповідно до Заключних Зауважень Комітету по CEDAW до країни).
• Якими критеріями визначається ефективність ґендерних ініціатив щодо бюджету, якщо рознлядати їх як
спобіб гарантування відповідності формування бюджету держави відповідно до положень CEDAW?

Кабінет Міністрів України, розпорядження від 05.09.2018 р. № 634-р, 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 рокуДоступ за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/
ua/npas/pro-go-planu-dij-z-vikonannya-rekomo-zhinok-do-vosmoyi-periodichnoyi-dopovidi-ukrayini-pro-vikonannya-konvenciyi-prolikvidaciyu-vsih-form-diskriminaciyi-shchodo-zhinok-na-period-do-2021-roku
58

Заключні зауваження Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання
Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Доступ за посиланням: http://www2.unwomen.org/-/media/field%20
office%20eca/attachments/publications/country/ukraine/cedaw%20concluding%20observations%20ukr.pdf?la=en&vs=1036
59

Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Government Budgets for Compliance with CEDAW. Diane Elson. UNIFEM. 2006 http://genderfinancing.unwomen.org/en/resources/b/u/d/budgeting-for-womens-rights-monitoring-government-budgets-for-compliance-with-cedaw
60

Пекинська декларація. Прийнята на 4-й Всесвітній конференції зі становище жінок 15.09.1995 року. Доступ за посиланням: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_507
61
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Під час вибору джерел необхідно враховувати необхідність перевірки (верифікації) даних. Використання
лише одного джерела інформації, особливо якщо це орган державної влади, ставить під сумнів об’єктивність отриманих результатів. Уся інформація має підтверджуватись мінімум двома джерелами й ретельно
перевірятися. Лише одна помилка у наданих даних може поставити під сумнів результати моніторингу в
цілому.
НАПРИКЛАД, якщо однією з задач моніторингу доступності правосуддя для жінок, які живуть з ВІЛ, є визначення рівня їх обізнаності зі своїми правами і правовими засобами їх захисту, то джерелом отримання
інформації, доступним для громадської організації, можуть бути:
• Інтерв’ювання та / або анкетування таких жінок
• Проведення фокус-груп з фахівцями, які працюють з жінками, які живуть з ВІЛ
• Вивчення зверень жінок для отримання правової допомоги
• Повідомлення ЗМІ, з яких непрямо може слідувати, чи була жінка обізнана зі своїми правами
Приклади формулювання індикаторів наведено у додатках

7. Цільова аудиторія
Про проведенні моніторингу важливо визначитися, хто є цільовою аудиторією результатів моніторингу
та його потенційними вигодонабувачами. Визначення цільової аудиторії допоможе обрати мову і формат
Звіту за результатами моніторингу та рекомендацій.

8. Часові рамки
Проведення моніторингу потрібує достатнього часу. Необхідно реалістично оцінювати наявні в організації
ресурси й, виходячи з обсягу моніторингу, визначати реальні часові рамки. Для цього важливо розрахувати, який час буде потрібен на кожній стадії здійснення моніторингу.

9. Автори та ініціатори (команда або моніторингова група)
Моніторинг, який базується на CEDAW, може бути здійснений різними суб’єктами, як от урядом, громадськими організаціями, іноземними агентствами або групою людей з різних секторів. Хто б не здійснював
моніторинг, важливо, щоб авторська група була обізнана з CEDAW, правовою і фактичною ситуацією щодо
ґендерної рівності і прав жінок. Важливо запланувати підготовку та навчання тих, хто буде працювати в
рамках моніторингу, як з питань CEDAW, так і з питань моніторингу та його проведення.
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10. Методологія
Аналіз правового регулювання здійснюється у форматі кабінетного дослідження. Однак він є лише одним
з джерел інформації. Дослідження інших письмових джерел (аналіз повідомлень ЗМІ, робота з науковими
працями, статистичними даними, судовими рішеннями, відповідями на інформаційні запити тощо) також
буде кабінетним.
Важливим джерелом інформації є безпосереднє звернення до людей – як носіїв відповідного права, так
і тих, хто в різних формах взаємодіє з ними. Консультації з жінками, особливо з тими, на яких вплинуть
рекомендації за результатами моніторингу, є завжди бажаними.
Слід відмітити також таку форму польової роботи, як спостереження, яке дозволяє спостерігачу самостійно
зробити висновок про рівень забезпечення того чи іншого права, а також зібрати фото та відео матеріали.
Приклад опису базових інструментів методології наведено у додатках.

11. Проведення дослідження
Виявлення причин існування проблем, збір інформації з запланованих джерел згідно обраній методології
та за допомогою розробленого на основі індикаторів інструментарію (анкети, опитувальники, карти спостереження, форми аналізу документів або судових рішень тощо). Висновки щодо причин та оцінка дотримання стандарту робиться шляхом порівняння зібраної інформації з обраними індикаторами.

12. Напрацювання рекомендацій на основі зроблених висновків
До напрацювання рекомендацій важливо залучати всіх зацікавлених осіб, а в першу чергу, представників
самих цільових груп й, безумовно, жінок і дівчат. На цьому етапі доцільними є додаткові фокус-групи для
врахування думки різних сторін процесу, консультативні зустрічі, переговори. Узагальнення напрацьованого матеріалу у вигляді звіту, який може бути різним за формою: друкована / електронна книга або брошура, відеоролик, фільм, анімація, інфографіка тощо.

13. Розробка стратегії конкретних дій на покращення ситуації за результатами моніторингу
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Джерела інформації та інструментарій
Методи та інструментарій для моніторингу базуються на індикаторах, розроблених відповідно до
українського законодавства та міжнародних стандартів захисту прав жінок.

• Цілеспрямовані групові дискусії;
• Онлайн-опитування, які було проведено, наприклад, з метою визначення реалізації заходів серед організації громадянського суспільства;

Для збору даних можуть бути застосовані такі основні методи:

• Запит органам державної влади та органам місцевого самоврядування надавати публічну інформацію про права, які розглядаються в цьому
моніторингу, та ступень їх забезпечення;

• Аналітичний розгляд відповідних документів:
офіційні звіти з виконання заходів, постійні або
спеціальні звіти зацікавлених сторін, законів та
інших нормативних актів (поправок, підзаконних
актів, положень тощо), дослідження, розробки і
повідомлення ЗМІ тощо;

• Аналіз даних у державих реєстрах (наприклад,
аналіз судових рішень, розміщених у Єдиному
державному реєстрі судових рішень; аналіз інформації щодо кількості жінок і чоловіків, зареєстрованих в якості фізичних осіб-підприємців, за
даними Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань та ін.);

• Збір та аналіз кількісних даних;
• Індивідуальні інтерв’ю із зацікавленими сторонами (включно з самими жінками та дівчатами,
а також експертами з різних галузей) з метою реконструкції процесу впровадження, ознайомлення з ситуацією, гальмуючими чи стимулюючими
факторами, особистим досвідом та наслідками
певних заходів тощо;

• Спостереження;
• Цілеспрямоване дослідження.
Нижче наведено поради щодо використання окремих видів інструментарію.
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• Анкетування жінок і дівчат
Анкетування жінок і дівчат як цільової групи є ключовим методом та джерелом інформації про стан
дотримання прав жінок і дівчат з уразливих груп
населення. У разі потреби проведення стандартного репрезентативного опитування та/або опитування великої кількості респондентів, варто звернутись до фахової соціологічної організації та надати
у якості технічного завдання цю методологію та
анкету. Проте даний інструментарій може використовуватись без проведення репрезентативного со-

ціологічного дослідження. Підрахунок результатів
анкетування може проводитись як самостійно, з
використанням всіх доступних методів, так і за допомогою соціологічної компанії.
Анкета включає в себе як загальні питання (які можуть ставитися всім групам жінок і дівчат з числа
уразливих груп населення), так і спеціальні (особлива частина), розраховані тільки на дівчат і жінок, які представляють окремі уразливі групи.

ПОРАДИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНКЕТУВАННЯ
Важливою для отримання цінної інформації від жінок і дівчат, а також експертів постає вступна частина
опитування, що заохочує респондентів до щирої бесіди. Зазвичай, робота з респондентом розпочинається
з привітання. Інтерв’юеру слід, перш за все, представитися, показати посвідчення (якщо таке є) та повідомити про мету моніторингу. Завданням інтерв’юера при знайомстві з респондентом є створити доброзичливу, спокійну атмосферу для майбутньої розмови, переконати у важливості і необхідності участі в
опитуванні саме даної людини. Можливо, респонденту слід пояснити, що в рамках дослідження опитують
представників різних груп жінок (дівчат) незалежно від їхньої статі, віку, освіти, тощо. У разі категоричної
відмови респондента/ки від участі в опитуванні, інтерв’юер повинен вибачитися за завданий неспокій та
ввічливо попрощатися. Тим респондентам, котрі погодилися взяти участь в опитуванні, запропонуйте поставитися серйозно до тих питань, які йому/їй будуть задані, і попросіть його/її бути відвертим/ою. Зверніть
увагу на принципи конфіденційності, поясніть, що зібрана інформація використовується в узагальненому
вигляді і ніяким чином їхні думки чи слова не будуть повідомлені третіми особами. Крім цього, роз’ясніть
респондентові/ці, що в анкеті немає правильних чи неправильних відповідей, тому що значення має саме
думка безпосередньо респондента/ки.
В анкеті повинна бути зафіксована тільки особиста думка респондентки/та. До того ж, у всіх випадках, крім
спеціально обумовлених, при формулюванні питань потрібно повністю виключити будь-які підказки можливих відповідей, яких немає в самому формулюванні. Варіанти відповідей пропонуються респондентці/
ту в тих випадках, коли ця ситуація передбачена в самому формулюванні питання. Крім цього, інтерв’юер
повинен фіксувати відповіді на відкриті питання враховуючи і записуючи лексику респондента. Якщо респондентка/респондент не цілком ясно виклав свою думку, слід попросити її/його уточнити. Разом з тим
інтерв’юер не повинен сам пропонувати варіанти відповіді в ситуації, коли вони не передбачені.

З дотриманням аналогічних правил слід проводити інтерв’ю з представниками органів державної влади і
місцевого самоврядування.
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• Запит на публічну інформацію
Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що
знаходиться у його володінні.
Такий запит подається відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»62:

ВИТЯГ
Стаття 19. Оформлення запитів на інформацію
1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що
знаходиться у його володінні.
2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від
того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній,
письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
4. Письмовий запит подається в довільній формі.
5. Запит на інформацію має містити:
1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу
зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит,
якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати
запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію63, які можна отримати в розпорядника
інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу
інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.
7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації,
обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його
подала.
Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію
1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з
дня отримання запиту.
2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи,
щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян,
відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед
значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих
днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє
запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI. Доступ за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2939-17.
62

63

Форми запитів на інформацію доступні за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0629-11.
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ПОРАДИ ПО СКЛАДАННЮ
З метою отримання об’єктивних даних щодо об’єктів моніторингу запити передбачають прохання надати
кількісну інформацію про жінок і дівчат, справи, різні випадки, наявність чи відсутність коштів на проведення тих чи інших заходів, передбачених законодавством тощо. Важливо чітко сформулювати саме
питання, щоб уникнути неконкретних відповідей загальними словами.
Для перевірки варто показати питання людині ззовні й запропонувати дати свою відповідь.
Необхідно правильно визначити назву та адресу регіонального органу/закладу, до якого направляється запит, та додати інформацію, що залежить від місця, часу та інших специфічних умов, здійснення
моніторингу.

• Аналіз даних відкритих державних реєстрів 			
(на прикладі Єдиного державного реєстру 			
судових рішень)
Цей інструмент передбачає отримання та обробку інформації, оприлюдненої на сайті Єдиного державного
реєстру судових рішень http://reyestr.court.gov.ua/.

ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
Для роботи з цим інструментом потрібно знати ключові слова для пошуку та враховувати, що не завжди в
судових справах, що стосуються порушення прав жінок / дівчат вказується, що справа належить до такої
категорії. Для зручності подальшого аналізу матеріалу варто скласти Форму аналізу судового рішення та
заносити до неї інформацію з Реєстру. Краще працювати із Формою в електронному вигляді, створити її у
простій формі із можливістю давати відповіді так/ні, мінімізувавши оціночні судження монітора, а також
відвести місце для цитування тексту рішення за необхідністю. Варто обов’язково вносити до Форми номер
рішення, щоб його при необхідності можна було б легко знайти.
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• Спостереження
Метод спостереження найчастіше використовується в тих місцях, де жінки і дівчата отримують послуги,
наприклад, в приміщеннях Управлінь праці та соціального захисту Центрах зайнятості, медичних і освітніх
закладах тощо.
ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
Під час проведення моніторингу варто звертати увагу на наявність, наприклад, інформаційних стендів,
актуальної та доступності інформації на стендах чи дошках оголошень, наявності черг, умов прийому громадян, пандусів та ліфтів тощо. Спостереження дозволяє співставити відповіді респондентів та зробити
висновки з врахуванням власного враження. Варто мати Карту спостереження й заносити до неї дані безпосередньо під час спостереження або відразу після нього. Карту краще складати з переліком варіантів
відповідей й надавати перевагу кількісним показникам, мінімізуючи оціночні судження.

• Дослідження кейсів
В рамках якісного аналізу можна використовувати також і дослідженням випадку (кейси). Як окремі кейси
можуть бути розглядатися люди, програми, інституції чи групи. Дослідження випадку – це специфічний
спосіб збору, організації та аналізу даних. Його мета – зібрати вичерпну, всебічну, систематичну інформацію про кожний випадок, який становить інтерес. Отже, для початку аналізу випадку потрібно буде переконатися в тому, що інформація про кожний випадок є повною настільки, наскільки це можливо. Як вже
згадувалось раніше, під час інтерв’ю з представниками органів влади, організацій чи установ, можуть
бути розкриті конкретні випадки, історії, які можуть показати картину в деталях або свідчити про наявність
більш глибокої проблеми. Подібні кейси варто дослідити окремо.
ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
Намагайтеся зібрати максимально всі матеріали, документи, враження і твердження інших осіб, статистичну інформацію, офіційне листування тощо. Може виявитися можливим і корисним порівняння і протиставлення випадків, але в першу чергу саме випадки повинні бути представлені і зрозумілі як прояви того
явища, що цікавить дослідника/цю.
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Поширення моніторингового звіту та
просування рекомендацій
Моніторинг – це компонент широких дій із захисту
суспільних інтересів. Вони можуть приймати різну
форму – політичних дій (різні види тиску на законодавчу і виконавчу владу, адвокація всередині країни і за кордоном), правових дій (судові процеси,
розпочаті в місцевих і міжнародних судах, з метою
домогтися рішення, що визнає неконституційність
деяких правових положень або їх невідповідність
ратифікованим міжнародним договорам, або при-

йняття нової інтерпретації діючої норми) і громадських дій (тиск на владу за допомогою колективних
акцій або індивідуальних дій громадянської непокори). Найчастіше, плануючи кампанію, ми поєднуємо методи, характерні не для якоїсь однієї, а для
двох і навіть всіх трьох форм дій. Процедура поширення звіту та просування рекомендацій залежить
від того, як було заплановано кампанію по впливу
на ситуацію та цільові групи моніторингу.64

• Використання звіту для політичних дій
Плануючи політичні дії, ми включаємо в число адресатів цілий ряд осіб і установ.
Адресати звіту на міжнародному рівні:
• члени Комітету ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок;
• глави делегацій деяких урядів, які беруть участь в засіданні Ради ООН з прав людини та вже висловлювали підтримку питанням ґендерної рівності, особливо під час розгляду чергової доповіді країни в
рамках Універсального періодичного огляду;65
• члени інших договірних Комітетів ООН з пов’язаних з предметом моніторингу тем при дослідженні проблеми множинної дискримінації;
НАПРИКЛАД
Комітет прав людей з інвалідністю, якщо предметом моніторингу стали жінки з інвалідністю та скасування
практики примусової стерилізації без вільної і усвідомленої згоди жінки (Заключне зауваження Комітету
CEDAW №43-b)66
• спеціальні доповідачі, які призначаються Радою ООН з прав людини або іншими органами ООН;
НАПРИКЛАД
Спеціальний Доповідач щодо сучаних форм рабства (на березень 2019 Urmila Bhoola) – при дослідженні
проблеми торгівлі жінками та виконання норм національного законодавства в цій сфері (Заключне зауваження Комітету CEDAW №31-a);67
Спеціальний Доповідач щодо насильства по відношенню до жінок (на березень 2019 Dubravka Shimonovich)
– при дослідженні заходів держави, спрямованих на запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та
забезпечення притягнення винних до відповідальності (Заключне зауваження Комітету CEDAW №29-b)68
Див. Мониторинг прав человека / Марек Новицки, Зузана Фиалова. – Варшава, Хельсинкский Фонд по правам человека. - 2001. –
210 с. Доступ за посиланням: https://www.lawtrend.org/social-actions/monitoring-prav-cheloveka-marek-novitski-zuzana-fialova
64

Універсальний періодичний огляд – механізм контролю ООН в сфері дотримання Державами прав людини, формат та модальність
УАО визначається резолюцією 5/1 Ради з прав людини ООН Опис механізму доступний за посиланням: https://www.ohchr.org/en/
hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx
65

Заключні зауваження Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Доступ за посиланням: http://gender-financing.unwomen.org/en/
resources/b/u/d/budgeting-for-womens-rights-monitoring-government-budgets-for-compliance-with-cedaw
66
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Там само
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Там само

47

• обрані парламентарії Парламентської асамблеї Ради Європи та Європейського парламенту, яких цікавить ситуація в Україні та проблеми, розглянуті у звіті;
• урядові делегації та представники неурядових організацій, які беруть участь в конференціях і семінарах
ОБСЄ (незалежно від офіційної тематики семінару);
• члени Комітету експертів Міжнародної організації праці та інших установ ООН;
• уряди інших держав, які зацікавлені в підтримці прав людини та демократії в Україні та у вирішенні
представлених в звіті проблем, наприклад, уряд Канади регулярно підтримує українські ініціативи на захист та підтримку прав жінок (звіт краще передати через посольство, ніж посилати його безпосередньо
в міністерство закордонних справ або уряду даної країни);
• міжнародні агентства друку і іноземні кореспонденти, акредитовані в Україні;
• президенти великих фірм і корпорацій, що мають інвестиції або збираються вкладати капітал в Україні;
• зарубіжні асоціації бізнесменів.
Адресати звіту на внутрішньодержавному рівні:
• органи державної влади та місцевого самоврядування, до яких було направленно інформаційні запити в
рамках проведення моніторингу;
• державні органи, які пов’язані з предметом моніторингу або відповідальні за прийняття рішень щодо
нього та окресленої проблематики;
НАПРИКЛАД, окремі суди та судді, Верховний Суд, Вища Рада Правосуддя, Національна Школа Суддів
та інші, якщо предметом моніторингу обрано пункт 19 Заключних зауважень69, а самі дослідження проводяться в судах:
a) Продовжувати зусилля по боротьбі з корупцією та реформи, спрямовані на інституційну розбудову судової системи, в тому числі шляхом систематичного підвищення кваліфікації суддів, прокурорів, адвокатів (…) щодо застосування Конвенції, а також загальних рекомендацій Комі- тету і його прецедентних
рішень відповідно до Факультативного протоколу
• представники Уряду (Прем’єр-міністр, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, Міністерство соціальної політики, Міністерство юстиції, інші міністерства, відповідальні за обрану проблематику);
• Генеральна прокуратура або місцева прокуратура, державні контролюючі органи (податкова служба,
контрольно-ревізійна служба, органи захисту прав споживачів, служба безпеки та інші – якщо предмет
та результати моніторингу передбачають їх зацікавленість);
• Уповноважений Верховної Ради з прав людини та інші аналогічні інституції, які дотичні до премету моніторингу та тематики звіту (Урядовий Уповноважений з питань ґендерної політики, Урядовий Уповноважений з питань прав людей з інвалідністю, Уповноважений Президента України з прав дитини, інші);
• представникам Верховної Ради України (Голові та заступникам голови ВР, головам парламентських
фракцій, міжфракційних об’єднань, зокрема об’єднань жінок – на березень 2019 це, наприклад, «Рівні
можливості», «Жінки, мир, безпека» та профільних комітетів - Комітет Верховної Ради України з питань
прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення та інші, окремим депутатам,);
Слід довести звіт та рекомендації до відома представників наукової громадськості, що займаються подібною тематикою, а перш за все, до тих з них, хто виступає в ролі парламентських і урядових експертів.70
Заключні зауваження Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Доступ за посиланням: http://gender-financing.unwomen.org/en/
resources/b/u/d/budgeting-for-womens-rights-monitoring-government-budgets-for-compliance-with-cedaw
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• Використання звіту для правових дій
Звіт може бути використаний на судовому процесі, як додаткове джерело інформації та для посилення
правової позиції й аргументації. Він може бути корисним при поданні та потім розгляді індивідуальної
скарги до Європейського Суду з прав людини. Звіти можуть бути використані як докази в судових процесах
за межами країни, зокрема, в справах про екстрадицію і надання статусу біженця.
За допомогою звітів можна переконати Європейський Суд з прав людини, що жертва порушень прав людини не має дієвий засіб правового захисту, так як існуючий формально засіб не функціонує на практиці.
Звіт може послужити підставою для визнання, що заявниця/к вичерпав усі доступні юридичні засоби на
національному рівні.
Звіт може також прискорити практичну інтерпретацію і винесення судових рішень відповідно до міжнародних стандартів.71

• Використання звіту для громадських дій
Звіт слід розсилати в організації, що є потенційними партнерами (громадські та правозахисні організації,
волонтерські групи та ініціативи, об’єднання, професійні спілки, місцеве самоврядування, тощо) і особам,
що формують громадську думку в визначених колах. Звіт про ситуацію має потрапити до організацій, які
надають правову або іншу допомогу, здійснюють моніторингову діяльність.72

• Робота зі ЗМІ
Головна роль в пошуках партнерів належить безумовно ЗМІ. Гарна співпраця із засобами масової інформації вимагає систематичної роботи. Варто постійно співпрацювати і підтримувати дружні стосунки з обраними журналістами найвпливовіших газет, журналів, радіо і телебачення, а також популярними блогерами. Часто звіт передається ЗМІ на прес-конференції. Слід пам’ятати, що вона має бути короткою. Вступ
і представлення звіту повинні укладатися в 15-20 хвилин. Стільки ж часу потрібно залишити на питання.
Ті, хто по справжньому зацікавлені, і так залишаться після офіційного закриття, щоб дізнатися подробиці.

• Поширення звіту серед широкого кола осіб
Звіт варто розмістити на сайтах та сторінках в соціальних мережах організації, партнерів донорів, що підтримали проведення моніторингу. Доцільним буде опублікування головних тез та рекомендацій з інфографікою. Має сенс послати по примірнику звіту в національну бібліотеку, бібліотеки найважливіших національних і зарубіжних університетів і інших вищих навчальних закладів, бібліотеку парламенту, бібліотеку
Конгресу США у Вашингтоні. Можна надіслати звіт до впливових міжнародних неурядових організацій,
які цікавляться тематикою дослідження, а також представникам творчої інтелігенції і вченим зі світовим
ім’ям, які проявляють інтерес до подій в Україні або проблематики моніторингу.73
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ДОДАТКИ
Додаток А. Базові поняття
Ґендер – соціальні атрибути та можливості, що
асоціюються із чоловічим та жіночим, і стосунки
між жінками та чоловіками та між дівчатами та
хлопцями, як і стосунки між жінками та між чоловіками. Ці атрибути, можливості і стосунки соціально
конструйовані і засвоюються через процеси соціалізації. Вони залежать від часу, контексту та є змінними. Ґендер визначає, що ми очікуємо, вважаємо
прийнятним та цінним у жінці або в чоловіку у визначеному контексті. У більшості суспільств є відмінності та нерівності між жінками та чоловіками у
відповідальності, яка їм приписується, видах діяльності, якими вони займаються, доступі до контролю
ресурсів, а також можливості приймати рішення.
Ґендер – це частина ширшого соціо-культурного
контексту. Інші важливі критерії соціо-культурного
аналізу включають клас, расу, рівень бідності, етнічну групу та вік74.

планованих дій, включно із законодавством, політикою чи програмами в усіх сферах на всіх рівнях.
Це стратегія, за якої інтереси та досвід і жінок, і
чоловіків є інтегральним виміром проектування,
впровадження, моніторингу та оцінки політик і програм в усіх політичних, економічних і соціальних
сферах таким чином, щоб жінки і чоловіки на рівних користалися плодами цих політик і програм76.
Ґендерний аналіз – аналіз, який враховує можливі
відмінності між жінками та чоловіками й ґендерні аспекти. Він може включати аналіз становища
жінок і чоловіків, їхніх умов, потреб, рівнів участі,
доступу до ресурсів, управління активами, повноважень на прийняття рішень та ін., а також призначених їм ґендерних ролей. Ґендерний аналіз
зосереджений не лише на жінках і чоловіках як
окремих групах: він також передбачає поєднання і
взаємодію з іншими вимірами, такими як вік, освітній рівень, клас, етнічне походження та інші соціальні відмінності, що дозволяє отримати повнішу
картину соціально-економічного становища різних
груп жінок та чоловіків77.

Ґендерна ідентичність – внутнішнє відчуття людиною своєї належності до чоловічого, жіночого, протилежного ґендеру або їхньої комбінації. Ґендерна
ідентичність людини може співпадати або не співпадати із статтю, що приписана при народженні75.

Ґендерний бюджетний аналіз – це аналіз програм,
що фінансуються з бюджету та наскільки їх заходи
задовольняють потреби різних статей і різних соціальних груп. Результатом ґендерного бюджетного аналізу є рекомендації щодо вдосконалення
програм, які фінансуються з бюджету, а також бюджетної і галузевих політик, з метою поліпшення їх
відповідності реальним потребам різних статей і
різних соціальних груп78.

Ґендерна рівність – рівний правовий статус жінок
і чоловіків та рівні можливості для його реалізації,
що дозволяє особам обох статей брати рівну участь
у всіх сферах життєдіяльності суспільства (ст. 1
Закону України «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків»).
Ґендерне інтегрування (gender mainstreaming) –
оцінка впливів на жінок і чоловіків будь-яких за-
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Concepts and definitions (OSAGI). Доступ за посиланням: http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm.
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Аналіз ґендерного впливу – вивчення політичних
пропозицій щодо того, чи впливають вони на жінок
і чоловіків по-різному й як саме, з метою доопрацювання цих пропозицій, щоб забезпечити нейтралізацію дискримінаційних наслідків і заохочення ґендерної рівності79.

Ґендерно-сліпий бюджет – термін, що застосовується до бюджетів, які формуються без урахування
різних потреб жінок і чоловіків (різних груп жінок
та чоловіків), що призводять до такого небажаного
результату, як посилення існуючої нерівності між
жінками та чоловіками81.

Ґендерні показники. Показник – це статистична
міра, що демонструє зміну в конкретному контексті
за певний період часу (наприклад, рівень зайнятості жінок та чоловіків можна виміряти у певні моменти часу та через зміни з часом). Показник відрізняється від статистики, тому що він передбачає
порівняння із плановим завданням, а не просто
представлення фактів. Показники не є нейтральними засобами; на них, як і на всі методики, впливають політичні цінності та контексти. Ґендерний
показник, який також називають «ґендерно-орієнтованим» або «ґендерно-чутливим» показником,
вимірює зміни стосовно ґендерної рівності у часовій динаміці. Корисність цих показників полягає у
їхній здатності вказувати на зміни, що відбуваються
з часом у статусі та ролях жінок і чоловіків, і, отже,
визначати шляхом вимірювання, чи забезпечується ґендерна рівність. Такі показники можуть бути
кількісними, які базуються на статистичних даних
із розбивкою за статтю. Приклад – рівень грамотності серед жінок і чоловіків. Показники ґендерної
рівності також можуть відображати якісні зміни –
наприклад, розширення прав і можливостей жінок
або зміни у ставленні до ґендерної рівності. Вимірювання ґендерної рівності може фіксувати зміни у
відносинах між чоловіками та жінками, результати
конкретної політики, програми чи напряму діяльності для жінок та чоловіків або зміни у статусі чи
становищі чоловіків і жінок, наприклад, рівні бідності або залученості80.

Ґендерно-орієнтоване бюджетування (ҐОБ) – метод, який спрямований на інтеграцію ґендерної
складової в бюджетний процес на всіх рівнях бюджетної системи. Ґендерно-орієнтоване бюджетування спрямоване на реструктурування доходів і
видатків бюджету таким чином, щоб потреби, інтереси та пріоритети громадян обох статей, а також
жінок і чоловіків у різних групах суспільства були
рівною мірою враховані у процесі формування державного та місцевих бюджетів82.
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Ґендерний розрив – розрив у будь-якій галузі між
жінками та чоловіками з точки зору рівня їхньої
участі, доступу до ресурсів, прав, винагород або
вигоди83.
Ґендерно-обумовлене насилля – парасольковий
термін для визначення будь-якого шкідливого діяння, що відбувається проти волі людини та базується на соціально визначених (ґендерних) відмінностях між жінками та чоловіками84.
Ґендерно-сліпий – такий, що ігнорує або не враховує ґендерний вимір (на відміну від ґендерно-чутливого або ґендерно-нейтрального)85.
Ґендерно-нейтральний – такий, що не має помітного позитивного чи негативного впливу на ґендерні відносини або на рівність між жінками та чоловіками86.
Ґендерно-чутливий – такий, що враховує та бере
до уваги ґендерний вимір87.

Цит за: Доступ до правосуддя для представників та представниць ЛГБТІ спільноти в Україні: міжнародні й регіональні стандарти:
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Базові або практичні ґендерні потреби – потреби,
що витікають з реальних умов, в яких опиняються
жінки і чоловіки через ґендерні ролі, що відводяться для них суспільством. Вони часто асоціюються
із жінками, що виконують материнські обов’язки,
обов’язки домогосподарок і забезпечують основні
потреби, і стосуються ситуацій нерівності в умовах
життя і праці, наприклад, нерівний доступ до харчів, води, житла, доходів, медичної допомоги і працевлаштування88.

коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є
належними та необхідними (ст. 1 Закону України
«Про засади запобігання та протидії дискримінації
в Україні»).
Дискримінація за ознакою статі – ситуація, за якої
особа та/або група осіб за ознаками статі, які були, є
та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає
обмеження у визнанні, реалізації або користуванні
правами і свободами або привілеями в будь-якій
формі, встановленій Законом України «Про засади
запобігання та протидії дискримінації в Україні»,
крім випадків, коли такі обмеження або привілеї
мають правомірну об’єктивно обґрунтовану мету,
способи досягнення якої є належними та необхідними (ст. 1 Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків»).

Стратегічні ґендерні потреби – потреби, спрямовані на усунення залежності жінок від чоловіків у
суспільстві і пов’язані з розширенням можливостей жінок. Вони залежать від конкретних соціальних, економічних і політичних умов. Зазвичай
ці інтереси стосуються проблем рівності, таких, як
рівний доступ жінок до можливостей працевлаштування і професійної підготовки, рівна плата за
працю рівної цінності, право на володіння землею
і іншим нерухомим майном, захист від сексуальних
домагань на робочому місці і від домашнього насильства, а також свобода вибору в питаннях народження дітей. Вирішення цих проблем веде до
поступового досягнення ґендерної рівності89.

Інтерсекс – люди, що народились із фізичними характеристиками статі, що не збігаються з медичними нормами щодо жіночого та чоловічого тіла91.
Квір – цей термін став академічним для визначення людей, які не є гетеросексуальними – включаючи лесбійок, геїв, бісексуальних та транс*людей.
Квір-теорія кидає виклик гетеронормативним соціальним нормам, що стосуються ґендеру та сексуальності, і стверджує, що ґендерні ролі – це соціальні конструкти. Для багатьох ЛГБТІ людей термін
«квір» має негативні конотації і традиційно вживався як образа. Тим не менш, багато ЛГБТІ людей
зараз не мають нічого проти цього терміну і вважають його символом гордості92.

Дані та статистика з розбивкою за статтю – збір
інформації та подання статистичних даних окремо
по жінках і чоловіках з метою проведення порівняльного аналізу. Наявність даних із розбивкою за
статтю є необхідною умовою для ґендерно-орієнтованого бюджетування. Без достатніх даних, які дезагреговані за статтю, провести змістовний аналіз
дуже важко. Щоб провести якісний аналіз, необхідно усі дані стосовно окремих осіб збирати, представляти та аналізувати із розбивкою за статтю90.

Непряма дискримінація – ситуація, за якої внаслідок реалізації чи застосування формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил,
вимог чи практики для особи та/або групи осіб за
їх певними ознаками виникають менш сприятливі
умови або становище порівняно з іншими особами
та/або групами осіб, крім випадків, коли їх реалізація чи застосування має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є
належними та необхідними (ст. 1 Закону України
«Про засади запобігання та протидії дискримінації
в Україні»).

Дискримінація – ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку,
інвалідності, етнічного та соціального походження,
громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками,
які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації
або користуванні правами і свободами в будь-якій
формі, встановленій цим Законом, крім випадків,
88
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Цит за: Доступ до правосуддя для представників та представниць ЛГБТІ спільноти в Україні: міжнародні й регіональні стандарти:
кабінетне дослідження : за проектом «Доступ до правосуддя ЛГБТІ спільноти в Україні: пілотне дослідження» / О. О. Уварова. Харків :
Право, 2018.
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Підбурювання до дискримінації – вказівки, інструкції або заклики до дискримінації стосовно
особи та/або групи осіб за їх певними ознаками (ст.
1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»).

Сексуальна орієнтація – сексуальною орієнтацією
вважають можливість кожної людини відчувати
глибокий емоційний, романтичний та сексуальний
потяг, мати близькі та сексуальні стосунки з особами відмінного або такого ж ґендеру або більш ніж
одного ґендеру93.

Позитивні дії – спеціальні тимчасові заходи, що
мають правомірну об’єктивно обґрунтовану мету,
спрямовану на усунення юридичної чи фактичної
нерівності щодо реалізації прав і свобод, встановлених Конституцією і законами України (ст. 1 Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків»).

Сексуальні домагання – дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання,
поплескування), що принижують чи ображають
осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування
(ст. 1 Закону України «Про забезпечення рівних
прав і можливостей жінок і чоловіків»).

Пособництво у дискримінації – будь-яка свідома
допомога у вчиненні дій або бездіяльності, спрямованих на виникнення дискримінації (ст. 1 Закону
України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»).

Утиск – небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх
людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери (ст. 1 Закону України «Про засади запобігання та
протидії дискримінації в Україні»).

Професійна сегрегація – концентрація жінок і чоловіків у різних видах і на різних рівнях діяльності
та зайнятості, за якої участь жінок обмежена вужчим колом родів занять (горизонтальна сегрегація), ніж участь чоловіків, і роботою нижчого рівня
(вертикальна сегрегація).
Пряма дискримінація – ситуація, за якої з особою
та/або групою осіб за їх певними ознаками поводяться менш прихильно, ніж з іншою особою та/
або групою осіб в аналогічній ситуації, крім випадків, коли таке поводження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої
є належними та необхідними (ст. 1 Закону України
«Про засади запобігання та протидії дискримінації
в Україні»).

The Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender. Доступ за
посиланням: http://data.unaids.org/pub/manual/2007/070517_yogyakarta_principles_en.pdf.
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Додаток Б
Міжнародні стандарти захисту прав жінок
В системі ООН існують такі основні міжнародні договори з прав людини:

дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності103;

• Міжнародний пакт про економічні, соціальні і
культурні права94;

• Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних104.

• Міжнародний пакт про громадянські і політичні
права95;

Усі названі міжнародні акти є ратифікованими
Україною. Всі міжнародні договори у сфері прав
людини є взаємозалежними, взаємопов’язаними і
такими, що посилюють один одного, внаслідок чого
жодне право не може бути реалізовано повною мірою ізольовано, а залежить від реалізації інших
прав також.

• Конвенція проти катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність,
видів поводження і покарання96;
• Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм
расової дискримінації97;
• Конвенція про права осіб з інвалідністю98;

Україною також ратифіковано всі базові конвенції
Міжнародної організації праці. Їх положення також
мають обов’язково враховуватися при здійсненні
моніторингу реалізації прав жінок у сфері праці.

• Конвенція про права дитини99;
• Міжнародна конвенція про захист всіх осіб від
насильницьких зникнень100;

Щодо регіональних інструментів захисту, то особливої уваги потребує Конвенція про захист прав
людини і основоположних свобод (ЄКПЛ)105, яка, за
деякими винятками, стосується громадянських і
політичних прав. ЄКПЛ була доповнена протоколами, деякі з яких передбачають додаткові права (в
тому числі право на освіту як соціальне право), а
інші – реформують механізм реалізації Конвенції.

• Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ
до правосуддя з питань, що стосуються довкілля101;
• Конвенція проти транснаціональної організованої злочинності102 і Протокол про попередження і
припинення торгівлі людьми, особливо жінками і
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Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. Доступ за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042.

95

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Доступ за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043.

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Доступ
за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_085.
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Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Доступ за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/995_105.
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Конвенція про права осіб з інвалідністю. Доступ за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_g71.

99

Конвенція про права дитини. Доступ за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_021.
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Міжнародна конвенція про захист всіх осіб від насильницьких зникнень. Доступ: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_l54.

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля. Доступ за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015.
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Конвенція проти транснаціональної організованої злочинності. Доступ за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_789.

Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію
Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності. Доступ за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/995_791.
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Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних. Доступ за посиланням: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/994_326.
104

105

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Доступ за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
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ЄКПЛ містить положення, яке забороняє дискримінацію в зв’язку з реалізацією визнаних у Конвенції
прав (ст. 14). Протокол № 12 до ЄКПЛ містить загальну заборону дискримінації за будь-якою ознакою (у тому числі за ознакою статі, раси, кольору
шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження,
належності до національних меншин, майнового
стану, народження або за будь-якими іншими ознаками), скасовуючи обмеження, встановлені статтею 14 Конвенції.

охорони здоров’я, освіти, зайнятості, правового
та соціального захисту і пересування без дискримінації за будь-якою ознакою, включаючи ознаку
статі. У 1996 році Хартія була переглянута – до її
тесту було включено нові права, і деякі з них особливо важливі для жінок (наприклад, право на захист від сексуальних домагань на робочому місці
і право працівників із сімейними обов’язками на
рівні можливості та рівне ставлення до них). Європейський комітет з соціальних прав контролює
відповідність національної ситуації передбаченим
Хартією зобов’язанням за допомогою двох взаємодоповнюючих механізмів: системи звітності та процедури колективних скарг.

Незважаючи на те, що ЄКПЛ є нейтральним у ґендерному сенсі документом, у процесі тлумачення
Конвенції як динамічного інструменту, Європейський Суд прав людини виробив судову практику з питань прав жінок, включаючи насильство
щодо жінок (домашнє насильство, сексуальне насильство, примусове гінекологічне обстеження,
торгівля жінками), репродуктивні права (аборт,
стерилізація, медичні технології репродукції) і дискримінацію за ознакою статі (зайнятість, соціальна
допомога тощо)106.

Також слід відзначити такі конвенції, як:
• Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії
торгівлі людьми108
• Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує
гідність, поводженню чи покаранню109
• Конвенція Ради Європи про попередження насильства щодо жінок і домашнього насильства
й боротьбу з цими явищами110 (не ратифікована
Україною).

Європейська соціальна хартія є аналогом Європейської конвенції з прав людини, але в галузі економічних і соціальних прав. Хартія гарантує користування правами в області забезпечення житлом,
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Тематична добірка рішень Європейського суду з прав людини у справах щодо ґендерної рівності, насильства щодо жінок і репродуктивних прав. Доступ за посиланням: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c=.
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Європейська соціальна хартія. Доступ за посиланням: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_062.

Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. Доступ за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/994_858.
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Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.
Доступ за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_068.
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Конвенція Ради Європи про попередження насильства щодо жінок і домашнього насильства й боротьбу з цими явищами. Доступ за
посиланням: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680096e45.
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Додаток В
Аналіз державних програм і стратегій,
які не є спеціально ґендерно
орієнтованими, щодо наявності в них
положень, які враховують специфіку
становища жінок
Передбачений захід

Відповідний пункт Заключних зауважень Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок
за результатами розгляду державної доповіді
України

І. ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1071111
Створення нових робочих місць та підвищення
П. 37
рівня зайнятості населення, насамперед найбільш e) Сприяти розвитку підприємництва
вразливих груп: здійснення заходів, спрямованих
на розвиток лідерських навичок жінок, та підтримка відкриття власного бізнесу жінками із сільської
місцевості
Індикатор: кількість жінок, які розпочали власну
справу (200 у 2017, по 100 у 2018 та 2019)
Посилення безпеки в територіальних громадах
та здійснення заходів щодо запобігання ґендерно
обумовленому насильству:
• підготовка тренерів з питань безпеки в територіальних громадах, а також запобігання та
реагування на ґендерно обумовлене насильство
(індикатор: 20 тренерів на рік)
• навчання місцевих представників правоохоронних органів з питань ґендерно обумовленого
насильства (300 осіб на рік)
• проведення в Донецькій та Луганській областях
навчальних тренінгів для представників місцевих засобів масової інформації та громадських
організацій, які опікуються внутрішньо переміщеними особами та питаннями протидії ґендерно обумовленому насильству
• проведення круглих столів для посилення безпеки в територіальних громадах та запобігання
ґендерно обумовленому насильству

П. 15
b) Забезпечити відповідну підготовку для юристів,
слідчих, прокурорів і співробітників поліції з метою підвищення їх можливостей для проведення
розслідування, документування та притягнення до
відповідальності винних у випадках сексуального
насильства відповідно до Міжнародного протоколу
щодо документації і розслідування сексуального
насильства в умовах конфлікту
П. 28
b) Використовувати новаторські заходи, спрямовані на засоби масової інформації, для поглиблення розуміння реальної рівності жінок і чоловіків, а
також посилення позитивного і не стереотипного
уявлення про жінок у всіх сферах, з особливим
акцентом на систему освіти
П. 29
b) Прийняти всеосяжні заходи щодо запобігання
та боротьби з насильством щодо жінок та дівчат
і забезпечити, щоб винні притягувалися до відповідальності і несли належне покарання

Державна цільова програма відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 13.12.2017 р. № 1071. Доступ за посиланням: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1071-2017-%D0%BF/page.
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ІІ. СТРАТЕГІЯ інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо
внутрішнього переміщення на період до 2020 року112
Стратегія базується на принципах: протидії насильству в умовах міжнародного збройного конфлікту, в тому числі ґендернозумовленому
Передбачено необхідність створення і сталого
функціонування механізму міжсекторальної взаємодії (охорона здоров’я, психологічна та соціальна
підтримка, охорона громадського порядку, правова
допомога) та взаємодії з громадськістю для подальшого посилення спроможності та координації
діяльності щодо реагування на ґендерно зумовлене та інші види насильства.
Конкретних заходів не містить.
Проект Плану заходів з реалізації Стратегії – ґендерний компонент повністю відсутній.

П. 17 a) Забезпечити задоволення конкретних
потреб різних груп внутрішньо переміщених жінок,
які піддаються різним формам дискримінації, в
тому числі вдів, жінок-інвалідів113, літніх жінок,
жінок, що належать до ромів або ЛБТ, а також забезпечити довгострокові заходи щодо задоволення потреб внутрішньо переміщених жінок і дівчат
b) Забезпечити ефективне виконання Закону про
ВПО шляхом видання нормативних актів, що забезпечують його практичне застосування
c) Забезпечити внутрішньо переміщеним жінкам і
дівчатам адекватний доступ до медичних послуг,
освіти, харчування, житла, свободу переміщення,
реєстрації, соціальних пільг, правосуддя і доступ
до прийняття довгострокових рішень, а також
забезпечити для них стабільну зайнятість

ІІІ. ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про
права дитини на період до 2021 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 квітня
2017 р. № 230-р114
Ґендерний компонент відсутній.

Положення, спрямовані на:
• попередження і протидію ґендерно зумовленому
насильству щодо дівчат
• врахування потреб дівчат з інвалідністю, ромських дівчат, сільських дівчат з числа ВПО та
інших уразливих груп
• покращення доступу дівчат до інформаційних
технологій тощо.
П. 35
a) Активізувати зусилля щодо перегляду шкільних
програм і підручників для усунення негативних
стереотипів по відношенню до жінок і дівчат

Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на
період до 2020 року. Доступ за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/909-2017-%D1%80.
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В тексті використано цитати з нормативно-правових актів, терміни “права інвалідів”, “жінки-інваліди” є прямим цитуванням тексту
відповідних Стратегій та Програми й демонструє, що запровадження недискримінаційної термінології “особи з інвалідністю”, “жінки з
інвалідністю” не охопило всі правові акти
113

Державна соціальна програма Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року,
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 р. № 230-р. Доступ за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/230-2017-%D1%80.
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ІV. СТРАТЕГІЯ захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період
до 2020 року, схвалена Указом Президента України від 8 квітня 2013 року № 201/2013115
Ґендерний компонент відсутній.

П. 35
d) Заохочувати доступ дівчат-ромів до освіти, і забезпечувати продовження ними навчання на всіх
рівнях освіти шляхом підвищення обізнаності про
важливість освіти як права людини і як основи для
розширення прав і можливостей жінок, а також
посилити виконання політики повторного вступу,
що дозволяє дівчатам-ромам, які покинули навчання, повернутися до школи.

V. ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА «Національний план дій з реалізації Конвенції про права
інвалідів» на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 01.08.2012 № 706116
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
Рівність і недискримінація. Жінки-інваліди
Однак ґендерний компонент відсутній.

П. 17
a) Забезпечити задоволення конкретних потреб
різних груп внутрішньо переміщених жінок, які
піддаються різним формам дискримінації, в тому
числі вдів, жінок-інвалідів, літніх жінок, жінок, що
належать до ромів або ЛБТ, а також забезпечити
довгострокові заходи щодо задоволення потреб
внутрішньо переміщених жінок і дівчат;
П. 30
f) Забезпечити адекватні умови для компенсації
і реабілітації для жінок-інвалідів, які є жертвами
насильства;
П. 37
a) Активізувати зусилля по створенню сприятливих умов для отримання жінками економічної
незалежності, в тому числі шляхом підвищення
рівня інформованості роботодавців з державного і
приватного секторів економіки про заборону дискримінації жінок у сфері зайнятості, в тому числі
жінок-інвалідів, а також всіляко сприяти входженню жінок в формальну економіку, в тому числі
шляхом надання професійно-технічної освіти;
f) Активізувати зусилля з надання жінкам, постраждалим від конфлікту, в тому числі жінкам-інвалідам, вдовам і жінкам, що є головами домогосподарств, стійких економічних можливостей,
а також ефективно вирішувати всі перешкоди на
шляху забезпечення справедливої участі жінок у
ринку праці

Стратегія захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, схвалена Указом
Президента України від 08.04.2013 р. № 201/2013. Доступ за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/201/2013.
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Державна цільова програма «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706. Доступ за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/706-2012%D0%BF.
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VI. СТРАТЕГІЯ подолання бідності, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 161-р117, План заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 99-р118
Сприяння забезпеченню ґендерної рівності оплати
праці в усіх сферах економічної діяльності шляхом
посилення державного та громадського контролю,
поступового введення ґендерних квот на державних підприємствах:
• розроблення методичних рекомендацій щодо
включення положень, що забезпечують рівні
права та можливості жінок і чоловіків, зокрема
щодо оплати праці, надання відпусток, умов
праці, можливостей поєднувати професійні та
сімейні обов’язки, до Генеральної угоди щодо
регулювання трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців,
галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод,
колективних договорів;
• здійснення державного нагляду (контролю)
за дотриманням законодавства про працю,
зайнятість та загальнообов’язкове державне
соціальне страхування стосовно заборони дискримінації за ознакою статі;
• проведення для роботодавців та профспілок
семінарів, нарад, засідань за круглим столом,
тренінгів стосовно запровадження міжнародних
стандартів рівності в оплаті праці жінок і чоловіків з урахуванням європейського досвіду.

П. 25
a) Сприяти розбудові спроможності всіх відповідних державних посадових осіб і політиків, а також
політичних партій, зокрема, в рамках концепції
тимчасових спеціальних заходів, а також прийняти
і здійснити відповідні заходи, в тому числі визначити низку обумовлених в часі цілей і квот, спрямованих на досягнення фактичної рівності жінок
і чоловіків у всіх сферах, де жінки недостатньо
представлені або перебувають в несприятливому
становищі, в тому числі в суспільному і політичному житті, освіті, охороні здоров’я та зайнятості;
b) Усунути основоположні причини неякісного
здійснення існуючих тимчасових спеціальних
заходів і прийняти законодавство для заохочення
використання тимчасових спеціальних заходів, що
охоплює як державний, так і приватний сектори
економіки
П. 27
a) Без зволікання впровадити комплексну стратегію, що передбачає активні і послідовні заходи,
орієнтовані на жінок і чоловіків з усіх прошарків
суспільства, з метою ліквідації дискримінаційних
стереотипів і патріархатних уявлень про роль і
обов’язки жінок і чоловіків в сім’ї та в суспільстві
П. 28
b) Використовувати новаторські заходи, спрямовані на засоби масової інформації, для поглиблення розуміння реальної рівності жінок і чоловіків, а
також посилення позитивного і не стереотипного
уявлення про жінок у всіх сферах, з особливим
акцентом на систему освіти
П. 37
a) Активізувати зусилля по створенню сприятливих умов для отримання жінками економічної
незалежності, в тому числі шляхом підвищення
рівня інформованості роботодавців з державного і
приватного секторів економіки про заборону дискримінації жінок у сфері зайнятості, в тому числі
жінок-інвалідів, а також всіляко сприяти входженню жінок в формальну економіку, в тому числі
шляхом надання професійно-технічної освіти;
b) Ефективно гарантувати дотримання принципу
рівної оплати за працю рівної цінності, вжити заходів щодо скорочення і ліквідації розриву в оплаті
праці чоловіків і жінок і регулярно переглядати
рівень заробітної плати в секторах, де зосереджені
жінки

Стратегія подолання бідності, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 р. № 161-р. Доступ за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248898080.
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План заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від
14.02.2018 р. № 99-р. Доступ за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/99-2018-%D1%80.
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VII. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018
роки, затверджена Законом України від 20.10.2014 № 1708-VII119
Передбачає:
• застосування ґендерно орієнтованого підходу
під час планування та здійснення заходів у сфері
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
• запровадження ґендерно орієнтованого підходу
під час надання послуг людям, які живуть з ВІЛ,
та представникам груп підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ
• проведення дослідження рівня доступності медичної допомоги і соціальних послуг, що надаються людям, які живуть з ВІЛ, з урахуванням
ґендерно орієнтованого підходу державними та
громадськими організаціями, та розроблення за
його результатами плану заходів щодо визначення чи підвищення рівня їх надання
• забезпечення проведення навчання, підготовки
та перепідготовки з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (з урахуванням ґендерного підходу)
(працівників Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів молоді та спорту обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, викладачів навчальних закладів,
соціальних працівників, фахівців із соціальної
роботи та працівників соціальних закладів)
• створення і забезпечення функціонування з
урахуванням ґендерно орієнтованого підходу,
необхідності запобігання насильству та дискримінації ресурсно-інформаційного центру для
узагальнення та поширення технологій і досвіду
соціальної роботи з дітьми з груп ризику
Особлива увага приділена вагітним жінкам (передбачено серію заходів мінімізації і подолання
ризиків).

П. 39
c) Активізувати виконання стратегій по боротьбі
з ВІЛ/СНІДом, зокрема, превентивних стратегій,
і продовжити надання безкоштовної антиретровірусної терапії всім жінкам з ВІЛ/СНІДом, а
також стратегій по боротьбі з алкоголізмом і споживанням наркотиків серед жінок
П. 15
d) Забезпечити доступ жінкам, які стали жертвами
сексуального насильства, до комплексної медичної
допомоги, в тому числі екстреної контрацепції та
профілактики зараження ВІЛ/СНІДом, підтримки
психічного здоров’я та психологічної підтримки,
яка надається фахівцями в галузі охорони здоров’я, що належним чином підготовлені для виявлення сексуального насильства і усунення його
наслідків, а також забезпечити постраждалим
доступ до судово-медичних досліджень, і в зв’язку
з цим звертатися за допомогою до відповідних
установ та структур Організації Об’єднаних Націй

Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки, затверджена Законом України від
20.10.2014 № 1708-VII. Доступ за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1708-18.
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Додаток Г
Індикатори та критерії Комітету CEDAW
щодо оцінки рівня виконання його
Рекомендацій120
«Реалізовано» вказує на те, що Держава-учасниця надала докази повного виконання всіх заходів,
рекомендованих Комітетом. У цьому випадку від
Держави-учасниці не вимагається додаткової інформації щодо подальших дій.

«Інформація або вжиті заходи суперечать або відображають відхилення від рекомендації» вказує на те, що Держава-учасниця не вжила жодних
кроків для реалізації цієї рекомендації, посилюючи
занепокоєння Комітету, або відхиляючи рекомендації Комітету. У цьому випадку зазначається, що
Держава-учасниця не співпрацювала з Комітетом
щодо цієї рекомендації. Від Держави-учасниці вимагається надати додаткову інформацію щодо подальших дій на виконання рекомендації, в межах
визначеного періоду або в наступному періодичному звіті.

«Суттєво реалізовано» вказує на те, що Держава-учасниця надала докази того, що вона вжила
значних заходів щодо виконання рекомендації,
але ці дії не відповідають рекомендації повністю.
У цьому випадку від Держави-учасниці не вимагається додаткової інформації щодо подальших дій.
«Частково реалізовано» вказує на те, що Держава-учасниця зробила певні кроки щодо виконання
рекомендації, але вона повинна вжити подальших
заходів для виконання всіх рекомендованих Комітетом дій. У цьому випадку від Держави-учасниці
вимагається надати додаткову інформацію щодо
подальших дій на виконання рекомендації, в межах визначеного періоду або в наступному періодичному звіті.

Якщо при зборі даних використовується інформація, зібрана державними установами / інститутами
/ організаціями, бажано окремо вказати:
«Задовільно» вказує на те, що інформація, отримана від Держави-учасниці, є ретельною і об’ємною, і що вона безпосередньо стосується рекомендації.
«Частково задовільно» вказує на те, що інформація, отримана від Держави-учасниці, є ретельною
і об’ємною, але не відповідає повністю рекомендації.

«Не виконано» вказує на те, що Держава-учасниця не вжила жодних заходів для виконання цієї
рекомендації або що вжиті заходи безпосередньо не стосуються ситуації. У цьому випадку від
Держави-учасниці вимагається надати додаткову інформацію щодо подальших дій на виконання
рекомендації, в межах визначеного періоду або в
наступному періодичному звіт.

«Незадовільно» вказує на те, що інформація, отримана від Держави-учасниці, є невизначеною і
неповною, та / або не відповідає рекомендації.
«Відсутність відповіді» вказує на те, що Держава-учасниця не звернулася до зауваження або рекомендації у відповіді.

«Відсутність достатньої інформації для проведення оцінки» вказує на те, що Держава-учасниця
надала певну інформацію, але її недостатньо для
оцінки того, чи була виконана ця рекомендація. У
цьому випадку від Держави-учасниці вимагається
надати додаткову інформацію щодо подальших дій
на виконання рекомендації, в межах визначеного
періоду або в наступному періодичному звіті.

Information on CEDAW Concluding Observations follow-up procedure https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20
Documents/1_Global/INT_CEDAW_FGD_7103_E.pdf
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Додаток Ґ
Індикатори регулювання місцевої
політики121
Індикатори для визначення наявності інституційних передумов ґендерної рівності на місцевому рівні:
• Відповідність місцевого/муніципального Cтатуту
правовим засадам ґендерної рівності;

• Відсоток усіх кандидаток/ів - чоловіків та жінок,
успішно обраних на останніх місцевих виборах;

• Наявність місцевих інституційних механізмів регулювання ґендерної рівності у представницьких
та виконавчих органах влади;

• Відсоток чоловіків та жінок призначених на
посади, що передбачають наявність політичного
мандату у місті/муніципалітеті;

• Відсоток служб, що проводять ґендерний аналіз
своєї роботи у поточному році;

• Відсоток чоловіків та жінок у представницьких
органах місцевого самоврядування;

• Наявність працюючого плану дій для забезпечення ґендерної рівності;

• Відсоток чоловіків та жінок серед керівниць/ків
представницьких органів місцевого самоврядування;

• Відсоток бюджетних коштів, виділених на
втілення плану дій у поточному році;

• Відсоток чоловіків та жінок в правліннях та
об’єднаннях працівниць/ків, котрі регулярно
фінансуються з місцевого бюджету;

• Кількість тренінгів з теми ґендерної рівності для
працівниць/ків і представниць/ків органів місцевого самоврядування;

• Відсоток чоловіків та жінок в правліннях місцевих спортивних асоціацій;

• Відсоток працівниць/ків, що відвідали даний
тренінг, їх розподіл за статтю;

• Відсоток чоловіків та жінок в правліннях місцевих культурних асоціацій.

• Кількість чоловіків та жінок залучених у громадське життя у місті /муніципалітеті;
• Відсоток виборних посад у муніципалітеті, зайнятих чоловіками та жінками;

Guide for the integration of the gender perspective at the local level in Healthcare and Social Action. Centre for Social Studies, University
of Coimbra (S. Saleiro, V. Ferreira, R. Monteiro, M. Lopes, C. Múrias). 2016. Доступ за посиланням: http://lge.ces.uc.pt/files/LGE_
Healthcare.pdf; Guide for the integration of the gender perspective at the local level in Violence at Work. Centre for Social Studies, University
of Coimbra (S. Saleiro, V. Ferreira, R. Monteiro, M. Lopes, C. Múrias). 2016. Доступ за посиланням: http://lge.ces.uc.pt/files/LGE_Violence.
pdf; Guide for the integration of the gender perspective at the local level in Mobility and Transport. Centre for Social Studies, University of
Coimbra (S. Saleiro, V. Ferreira, R. Monteiro, M. Lopes, C. Múrias). 2016. Доступ за посиланням: http://lge.ces.uc.pt/files/LGE_Mobility.pdf;
Guide for the integration of the gender perspective at the local level in Culture, sport, youth and leisure. Centre for Social Studies, University
of Coimbra (S. Saleiro, V. Ferreira, R. Monteiro, M. Lopes, C. Múrias). 2016. Доступ за посиланням: http://lge.ces.uc.pt/files/LGE_Culture.
pdf; Guide for the integration of the gender perspective at the local level in Urbanism, Housing and Environment. Centre for Social Studies,
University of Coimbra (S. Saleiro, V. Ferreira, R. Monteiro, M. Lopes, C. Múrias). 2016. Доступ за посиланням: http://lge.ces.uc.pt/files/LGE_
Urbanism.pdf; Guide for the integration of the gender perspective at the local level in People Management, Training and Employment. Centre
for Social Studies, University of Coimbra (S. Saleiro, V. Ferreira, R. Monteiro, M. Lopes, C. Múrias). 2016. Доступ за посиланням: http://lge.
ces.uc.pt/files/LGE_People.pdf
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Індикатори ґендерної рівності в освіті та дошкільній освіті:
• Відсоток чоловіків та жінок, що працюють в
установах дошкільної, початкової та середньої
освіти;

• Відсоток хлопців та дівчат дошкільного віку різних вікових груп у місті/області;
• Кількість закладів дошкільної освіти доступних
за віковими групами;

• Відсоток чоловіків та жінок на керуючих посадах
в освітніх закладах;
• Відсоток працівниць/ків освітніх закладів, що
пройшли тренінг з ґендерної рівності;

• Кількість міських/обласних державних служб,
що опікуються дітьми працівниць/ків державних
установ та місцевих адміністрацій;

• Наявність системного розширення можливостей
вибору нетрадиційної кар’єри в освітніх закладах включаючи тимчасові позитивні заходи;

• Відсоток сімей, що користуються службами
допомоги по догляду за дітьми працівниць/ків
органів місцевого самоврядування.

• Наявність оцінки змісту навчальних матеріалів з
урахуванням ґендерної проблематики;
Індикатори ґендерної рівності у сфері догляду за здоров’ям:
• Відсоток надходжень з державного бюджету, направлених на забезпечення потреб, пов’язаних
зі здоров’ям серед жінок (наприклад, маммографія) і серед чоловіків (наприклад, лікування
простати);

• Наявність уваги місцевих служб охорони здоров’я можливості задоволення специфічних
потреб жінок та чоловіків;
• Наявність оцінки доступності наявних ґендерно-орієнтованих медичних послуг у сільській
місцевості.

• Кількість місцевих/обласних організацій, що
ведуть просвітницьку діяльність щодо проблем
здоров’я серед жінок та чоловіків, у відповідності до їх потреб;
Індикатори в сфері соціального захисту:
• Відсоток жінок та чоловіків у загальній кількості
бенефіціарів соціального захисту у місті/області,
розподілений за категоріями соціальної захищеності;

• Наявність оцінки задоволеності серед людей, що
користуються соціальними службами;
• Кількість працівниць/ків адміністрації, що опікуються іншими службовцями, їх дітьми, відсоток
чоловіків та жінок серед них;

• Відсоток жінок-бенефіціарів соціального захисту у порівнянні з усіма жінками у місті/області
і відсоток чоловіків-бенефіціарів соціального
захисту у порівнянні з усіма чоловіками;

• Відсоток населення, що отримує соціальну допомогу, розподілений за статтю та віком.
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Індикатори умов праці та працевлаштування у місті/області та міській/обласній адміністрації:
• Рівень працевлаштування серед жінок та чоловіків різних освітніх та вікових категорій;

• Відсоток середнього доходу жінок у порівнянні з
чоловіками на посадах однакового рівня;

• Рівень безробіття у місті/області, рівень безробіття серед жінок та чоловіків в залежності від
різних освітніх рівнів;

• Наявність та впровадження політики міської/
обласної адміністрації протидії сексуальним
домаганням на робочому місці;

• Рівень не активного населення серед жінок та
чоловіків;

• Наявність та впровадження позитивних дій
(тимчасових позитивних заходів) по найму та
підвищенню кількості менш представленої статі
у державних установах.

• Середній дохід чоловіків та жінок, зайнятих у
державних установах на посадах однакового
рівня, включаючи надбавки;
Індикатори попередження домашнього насильства:
• Наявність та впровадження протоколу про
співпрацю ключових органів влади у випадках
домашнього насильства;

• Кількість осіб, визнаних винними у домашньому
насильстві, розподілена за статтю, відносинами
кривдник та постраждала;

• Наявність притулків та шелтерів по всьому
регіону, що використовуються для розміщення
постраждалих від домашнього насильства;

• Кількість постраждалих від домашнього насильства різних вікових груп, розподілена за статтю;
• Кількість наявних для використання засобів
захисту та попередження, оцінка ефективності їх
застосування.

• Кількість фінансової підтримки від міської/обласної громади виділеної на притулки та шелтери;
• Загальна кількість постраждалих від домашнього насильства, зареєстрованих поліцією;

Недостатньо розглядати лише загальні індикатори, розподілені за статтю, тому що деякі групи жінок та/
або чоловіків зтикаються з множинною дискримінацією, з цього випливає необхідність запровадження
інших варіантів аналізу інформації:
• Кількість сімей, у яких жінка головна у родині;

• Кількість людей з інвалідністю (важкі форми, І
група), розподілена за статтю;

• Кількість матерів/батьків-одиначок/ків,
розподілена за статтю;

• Рівень безробіття серед осіб, що відбували покарання, в залежності від статі;

• Кількість одиноких літніх господарок/ів,
розподілена за статтю;

• Рівень безробіття серед ромів, розподілений за
статтю.

• Кількість сімей, чоловіків та жінок, що живуть у
неналежних життєвих умовах;
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Ґендерно-орієнтований бюджет122:
Муніципальний бюджет
Аналіз витрат з «ґендерного» бюджету, однієї або двох статей бюджету, де актуальність ґендерної рівності очевидна. Це, як правило, перерахування коштів кінцевим бенефіціарам. Аналіз цих вхідних та
вихідних елементів, може бути представлений наступними кроками:
а. Вхідні індикатори
• Скільки грошей виділено на статтею

• Які заходи заплановані, який вони мають вплив
на ґендерний компонент?

• Хто цільова аудиторія та який секторний фокус,
ціль програми, тощо?
б. Вихідні індикатори
• Якими є реальні наслідки або результати заходів?

• Хто відповідає за розподіл ресурсів?
• Чи може специфіка окремої галузі та спосіб
розподілу коштів мати різні наслідки для чоловіків/жінок, яким саме чином?

• Чи відповідають фінальні результати очікуванням?
• Як відбувається розподіл суспільних ресурсів
між жінками та чоловіками (необхідно робити
аналіз ґендерно-орієнтованих бюджетних витрат
у відповідній галузі, незалежно від того це загальна бюджетна лінія чи фінансування окремої
програми)?
Державний бюджет
• Чи є відповідні ресурси адекватними для реалізації визначених цілей, що фінансуються з
бюджетних видатків?

• Чи вплинув належним чином розподіл бюджетних коштів на досягнення ґендерної рівності
(ґендерний підхід у відповідності до політики,
стратегій тощо)?

• Чи є чітким розподіл бюджетних коштів між чоловіками та жінками?

Наказ Міністерства фінансів «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі» від 02.01.2019 № 1. Доступно за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001201-19
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Додаток Д
Індикатори визначення рівня ґендерної
рівності в освітньому секторі123
• Який рівень нерівності між жінками та чоловіками в освітній кваліфікації?

• Які ініціативи/дії для впровадження ґендерної
рівності у навчальному процесі (у шкільній та
позашкільній програмі, у проектах, святкуваннях
тощо) було розроблено для учнів різних освітніх
рівнів?

• Які ініціативи/дії було розроблено:
 Для підвищення кваліфікації старших поколінь, особливо жінок?

• Які ініціативи/дії було розроблено для більшої
паритетності (лідерства і управлінських функцій
вчителів та шкільних працівників) де нерівність
є найбільш значимою?

 Для того, щоб підвищити рівень відвідування
школи дітьми ромів та дітьми загалом, особливо дівчатами?
• Які наявні навички серед чоловіків та жінок у
територіальній громаді, особливо у найстарших,
у зв’язку з новими інформаційними та комунікаційними технологіями (далі ІКТ)?

• Які ініціативи/дії для впровадження ґендерної
рівності було розроблено для батьків та технічного персоналу?

• Які ініціативи/дії було розроблено з метою
підвищити рівень доступу до інтернету та ІКТ
навички, особливо для літніх жінок?

• Які ініціативи/дії було розроблено для підвищення рівня сексуальної освіти (у школах, центрах
охорони здоров’я, молодіжних організаціях,
тощо)?

• Як ґендерна рівність була впроваджена в освіту
та тренінги для дорослого населення?

• Які організації задіяні у цьому?

• Які ініціативи/дії для підвищення ґендерної рівності було розроблено у різних курсах?

• Які ініціативи/дії було розроблено для боротьби
з буллінгом через сексуальну орієнтацію та ґендерну приналежність?

• Чи віддає належне шкільна спільнота ґендерній
рівності щодо навчальної програми, книжок та
інших освітніх матеріалів, практик та предметів?

• Які ініціативи/дії було розроблено для впровадження ґендерної рівності у загальній спільноті?
• Які групи населення були залучені (літні люди,
дорослі, молоді люди та діти)?

• Які ініціативи/дії було розроблено для того,
щоб підвищити рівень цієї поваги у навчальній
програмі, книжках та інших освітніх матеріалах,
практиках та предметах?

• Які ініціативи було розроблено для впровадження ґендерної рівності на рівні презентації
продукту та маркетингу для дітей?

• Які ініціативи/дії для тренування/усвідомлення
ґендерної рівності було розроблено для шкільного колективу та співробітників школи?

• Які організації та установи приймають участь у
розробленні і втіленні цих ініціатив?

Guide for the integration of the gender perspective at the local level in Education. CES – Centre for Social Studies, University of Coimbra.
Sandra Saleiro and Virgínia Ferreira (coord.) Rosa Monteiro Mónica Lopes Cláudia Múrias. 2016. Доступ за посиланням: http://lge.ces.
uc.pt/files/LGE_Education.pdf
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Статистичні дані доступні на місцевому рівні
• Жіноче населення за рівнем освіти у відсотках у
порівнянні з загальною кількістю населення, що
має закінчену вищу освіту

• Зареєстровані учні закладів вищої освіти
розподілені за статтю
• Відсоток студенток/учениць на вищому освітньому рівні

• Кількість людей віком 15+ без середньої освіти
розподілені за статтю

• Учні, зараховані до закладів вищої та політехнічної вищої освіти, розподілені за статтю

• Рівень неграмотності населення розподілений
за статтю
• Зареєстровані учні закладів дошкільної освіти
розподілені за статтю
Викладацький склад
• Вчителькі/викладачки у відсотках по відношенню до активних вчителів у дошкільних, початкових і середніх школах у навчальному році

• Кількість людей, що відвідують навчальні курси/
курси підвищення кваліфікації за статтю та
віком

Навчальні заклади
• Кількість людей, які відвідують ІТК курси, за
статтю та віком

• Перелік заходів з питання ґендерної рівності в
освіті та тренінгів для дорослих, за типом курсу

• Організації, що навчають ІТК, професійні тренувальні центри
Тренувальні та освітні заклади
• Кількість дорослих у сфері освіти та навчання
для дорослих, залучених до заходів ґендерної
рівності, за статтю, віком та типом курсу

• Кількість і відсоток учнів, які відвідують вищі
освітні заклади, за статтю та віком

Ґендерна рівність у шкільних заходах
• Кількість ініціатив щодо перегляду підручників,
навчальних планів, методів та шкільних практик
для боротьби зі стереотипними поглядами та
практиками, за типом ініціатив та у навчальному
році

• Кількість і відсоток класів, які працюють за темою ґендерної рівності, у навчальному році
• Кількість та відсоток шкіл з ініціативами щодо
запровадження навчальних посібників

• Кількість ініціатив, що сприяють розвитку
ґендерної рівності у класах, що працюють над
питаннями громадянства
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Додаток Е
Індикатори визначення рівня ґендерної
рівності у сфері захисту здоров’я124
• Яка ситуація у країні щодо доступності охорони
здоров’я?

• На якому рівні знаходиться педіатрія?
• Які ініціативи/дії розробляються для підвищити
відповідальності і залученості чоловіків?

• Чи є якась різниця у доступі до послуг між жінками та чоловіками?

• Яким є рівень відповідальності центрів медичної
допомоги перед постраждалими від ґендерно
обумовлено насильства, включаючи домашнє
насильство?

• Чи існують діагнози з ґендерною проблематикою
у країні?
• Чи відокремлюються адміністративні дані за
статтю?

• Та захисту жінок, які живуть з ВІЛ?

• Чи існують ефективні процеси обстеження?

• Які ініціативи/дії ще розробляються ?

• Які основні потреби у здоров’ї серед жінок та
чоловіків?

• Для вирішення яких проблем? Для яких категорій жінок?

• Які основні потреби у здоров’ї серед літніх чоловіків та жінок?

• Яка ситуація з точки зору доступності та якості
охорони здоров’я для вразливих груп жінок,
таких як сільські жінки, ЛБТІК, етнічні меншини,
жінки внутрішньо переміщені особи та жінки з
інвалідністю?

• Які ініціативи з охорони здоров’я з ґендерною
орієнтованістю розроблені в країні?
• Кого вони стосувалися і на кого вони були спрямовані?

• Які ініціативи/дії розробляються щоб покращити
доступність та якість медичної допомоги для цих
груп жінок?

• Якою є якість наданої медичної допомоги?
• Які дії було розроблено для залучення чоловіків
до вирішення проблем жіночого здоров’я?

• Чи включають дії по зосередженості на включенні ґендерної рівності, доступності і якості з
боку медичних працівників? Яким чином? Які
працівники залучені у цьому? По відношенню до
кого?

• На кого вони були націлені?
• Якою є якість охорони сексуального та репродуктивного здоров’я жінок та дівчат?
• Чи достатньо існуючих можливостей?

Guide for the integration of the gender perspective at the local level in Healthcare and Social Action. CES – Centre for Social Studies,
University of Coimbra. Sandra Saleiro and Virgínia Ferreira (coord.) Rosa Monteiro Mónica Lopes Cláudia Múrias. 2016. Доступ за посиланням: http://lge.ces.uc.pt/files/LGE_Healthcare.pdf
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Додаток Є
Індикатори визначення ґендерної рівності
на робочому місці
• Яким є склад працівниць/ків за ознакою статі
(усі види зайнятості, окремо позначити кількість
жінок / чоловіків з повною зайнятістю)

• Чи вживаються в організації / фірмі заходи,
спрямовані на забезпечення жінкам і чоловікам
можливості суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками? Які саме?

• Яким є склад керівництва організації / фірми за
ознакою статі (директор/ка, заступники, правління тощо).

• Чи вживаються в організації / фірмі заходи, спрямовані на забезпечення підтримки працівниць/
ків, які повертаються з декретної відпустки?

• Чи здійснювались упродовж останніх 12 міс.
розірвання трудових договорів? Яким є ґендерний склад працівників, з якими розірвано
трудові відносини?

• Чи вживаються в організації / фірмі заходи,
спрямовані на забезпечення попередження і
протидії випадкам сексуальних домагань?

• Чи має організація / фірма внутрішній документ (розділ у колективному договорі), в якому
вказується, що організація / фірма поважає
рівність жінок і чоловіків і розкриваються заходи, які з цією метою реалізуються?

• Чи працюють в організації / на фірмі особи з
уразливих груп населення:
 Особи з інвалідністю (жінок / чоловіків)
 Особи з числа ВПО (жінок / чоловіків)
 Особи, що живуть з ВІЛ / СНІД (якщо відомо)
(жінок / чоловіків)

• Чи проводяться у межах організації / фірми
інформаційні заходи для працівницб/ків з метою
підвищення їх обізнаності щодо рівних прав
жінок і чоловіків?

• Чи наявні факти, коли в оголошеннях про
вакансії організація / фірма пропонує роботу
лише жінкам або лише чоловікам, висуває різні
вимоги, даючи перевагу одній із статей, вимагає
від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості
про їхнє особисте життя, плани щодо народження дітей?

• Яким є ґендерний склад працівниць/ків, яких
було підвищено на посаді за останній рік?
• Яким є ґендерний склад працівниць/ків, яких
направлено для проходження заходів з підвищення кваліфікації (у тому числі конференції,
тренінги тощо) за останній рік?
• Яким є ґендерний склад працівниць/ків, яким
було підвищено оплату праці за останній рік?

• Чи використовує організація / фірма позитивні
дії, спрямовані на досягнення збалансованого
співвідношення жінок і чоловіків у керівництві
організації / фірми? У складі найманих працівниць/ків організації / фірми?

• Якою є середня заробітна плата жінок в організації / фірмі? Якою є середня заробітна плата
чоловіків в організації / фірмі? Якщо є різниця,
то чим вона зумовлена?

• Чи передбачено в організації / фірмі наявність
уповноваженого з ґендерних питань – радниці/ка керівниці/ка підприємства організації /
фірми?

• Чи здійснюється організацією / фірмою аналіз
її політики оплати праці з точки зору принципу
рівної оплати праці рівної кваліфікації для жінок
і чоловіків?

• Чи наявна в організації / фірмі практика сприяння поєднанню робочих і сімейних обов’язків
(гнучкий робочий час, можливість працювати
дистанційно тощо)?
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• Скільки працівниць/ків (жінок / чоловіків) скористались правом на декретну відпустку?

• Чи здійснює організація / фірма підтримку своїх
працівниць/ків, які постраждали від домашнього
насильства?

• Чи наявна в організації / фірмі політика заохочення чоловіків використовувати право на
декретну відпустку?

• Чи залучається трудовий колектив до обговорення заходів, які можуть бути впровадженні
організацією / фірмою для сприяння ґендерній
рівності?

• Чи запроваджує організація / фірма механізми,
які сприяють батькам з дітьми знаходженню на
робочому місці (запровадження дитячих кімнат,
місця для годування груддю та ін.)?
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Додаток Ж
Індикатори ґендерної рівності
при працевлаштуванні126
• Рівень безробіття за статтю за адміністративними даними Державної служби зайнятості (https://
www.dcz.gov.ua/analitics/view), Державної служби статистики України, дані кадрових агентств та
інформаційних ресурсів з пошуку роботи

• Чоловіки / жінки-працівники/ці залежні від режиму робочого часу та статі
• Працівниці жіночої статі у відсотку залежних
працівниць/ків від режиму робочого часу
• Працівниці жіночої статі у відсотку працівниць/
ків за типом контракту

• Безробітне населення, за типом безробіття
(зайнятість / шукає нову роботу) та за статтю за
адміністративними даними Державної служби
зайнятості (https://www.dcz.gov.ua/analitics/
view), Державної служби статистики України,
дані кадрових агентств та інформаційних ресурсів з пошуку роботи

• Середньомісячний приріст чоловіків / жінок
працівниць/ків за статтю
• Середньомісячний прибуток чоловіків / жінок-працівників/ць за галузями економічної
діяльності та статтю

• Кількість безробітних, що входять до центрів
зайнятості та професійної підготовки, за статтю
(річний показник)

• Середньомісячний приріст чоловіків / жінок
працівників/ць за рівнем кваліфікації та статтю

• Кількість зареєстрованих безробітних чоловіків і
жінок за статтю (ситуація до кінця місяця)

• Середньомісячна базова заробітна плата чоловіків / жінок, у залежності від зайнятості за
статтю

• Кількість чоловіків / жінок, які отримують виплати по безробіттю, відповідно до статі та віку

• Середньомісячна основна заробітна плата чоловіків / жінок, за кваліфікацією та статтю

• Значення виплати по безробіттю за статтю (у
тисячах гривень)

• Середньомісячне збільшення диспропорції (між
статями -відсоток) зайнятого населення

• Середня кількість днів cплати виплати по безробіттю за статтю

• Середньомісячна диспропорція прибутку (між
статями - відсоток) зайнятого населення в залежному працевлаштуванні в менш кваліфікованих професіях

• Персонал на службі підприємств, за статтю

Guide for the integration of the gender perspective at the local level in People Management, Training and Employment. Centre for Social
Studies, University of Coimbra (S. Saleiro, V. Ferreira, R. Monteiro, M. Lopes, C. Múrias). 2016. Доступ за посиланням: http://lge.ces.uc.pt/
files/LGE_People.pdf.
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Додаток З
Моніторинг ситуації захищеності жінок у
публічному просторі127
Існує багато зацікавлених сторін у проведенні такої
оцінки, починаючи з політиків (особливо місцевих)
і до міських планувальників та транспортних працівників, також самих жінок та громадських організацій, що опікуються питаннями ґендерної рівності
і інших об’єднань та асоціацій.

• Визначте місця в нашому місті, які ви вважаєте
небезпечними, і причини, чому ви вважаєте їх
небезпечними.
• На яких підставих ви формуєте цю думку - з
власного досвіду, з досвіду інших людей, з каналів соціальних медіа, з історій тощо?

Приклади дослідницьких запитань:

• Поділіться досвідом або історіями щодо небезпеки в нашому місті.

• У яких місцях в місті люди почивають себе найбільш небезпечно або/та виключеними?

• Що стосується вашого сприйняття безпечного
/ небезпечного простору, які заходи безпеки ви
приймаєте, коли знаходитесь поза домом? Наприклад, ви носите з собою які-небудь засоби захисту,
чи уникаєте яких-небудь місць / часу і т.д.?

• Наскільки серйозною є проблема виключення у
публічному просторі?
• Які групи людей почувають себе найбільш незахищеними/виключеними з публічного простору?

• Ми будемо вдячні, якщо б ви могли розповісти
нам про ситуацію небезпеки, що існувала, і про
те, як ви реагували на неї.

• Від яких видів виключення/насильства/домагань жінки та інші групи, що піддаються дискримінації, страждають найчастіше у публічному
просторі?

• Як ви вважаєте, які три найважливіші проблеми
щодо безпеки жінок у нашому місті?

• Хто відіграє важливу роль у підвищенні рівня
безпеки у місті?

• Як можна покращити безпеку та почуття безпеки? Чи може це відбутися через зміни в політиці,
адмініструванні, управлінні, дизайні, службах,
поведінці людей тощо? Що буде прикладами
конкретних рішеннями (наведіть приклади)?

• Які види існуючих програм і політики охоплюють
питання захисту прав жінок у місті? Чи мають
вони успіх?
• Які є можливості зміцнення існуючих програм і
політики, що борються з насильством у публічному просторі?

Вуличні опитування серед жінок:
Стандартні питання для проведення вуличного
опитування серед жінок в громадському просторі,
з питань безпеки та включення жінок до громадського простору. Потрібно докласти зусиль для урізноманітнення профілів жінок, які опитуються, особливо з точки зору віку.

Техніки або ресурси
Фокус-група:
Можливі варіанти проведення фокус-груп із залученням жінок.

• Ви живете у цьому місті? Якщо так, то як давно?
Якщо ні ,то де ви живете?

Важливо запросити різних жінок-учасниць за
віком, освітою, професією, місцем проживання
тощо та обмежитися однією зустріччю або провести серію сесій з різними профілями жінок, із залученням літніх чи молодих жінок, молодих матерів
тощо. Орієнтовні запитання для обговорення під
час фокус-групи:

• Чому ви у цьому районі сьогодні (поблизу дому;
робота/навчання; прогулянка; шоппінг, тощо)?
• Як часто ви бували у цьому районі протягом
останнього року (зверніть увагу, якщо це район
постійної роботи або інша ситуація)?

Guide for the integration of the gender perspective at the local level in Safety and Prevention of Violence in Public Space. CES – Centre
for Social Studies, University of Coimbra. Sandra Saleiro and Virgínia Ferreira (coord.) Rosa Monteiro Mónica Lopes Cláudia Múrias. 2016.
Доступ за посиланням: http://lge.ces.uc.pt/files/LGE_Safety.pdf
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• Які ваші занепокоєння щодо безпеки у цьому
районі:
 Ніяких
 Сексуальні домагання
 Переслідування
 Насильство
 Напад
 Вбивство
 Інша специфіка

 Вулиця, площа
 Публічний транспорт
 Зупинки і станції
 Ринкові площі
 Парки, сади
 Публічні туалетні кімнати
 Парковки
 Інші варіанти
• Що ви робили у подібних ситуаціях? (визначте
тип домагання / нападів)
 Нічого
 Я протистояла агресорові
 Я подала заяву до поліції
 Я запиталапро допомогу

• У чому полягають фактори, які сприяють вашому
почуттю небезпеки
 Слабке освітлення
 Відсутність інформації або знаків
 Порушення громадського простору
 Переповнений транспорт і станції та зупинки
 Недостатня кількість чистих туалетних кімнат
 Недостатня кількість вуличних магазинів та
кіосків
 Недостатня кількість поліцейського патрулю
 Продаж алкоголю та наркотиків
 Неповага до жінок збоку чоловіків
 Інші особливості

• Коли ви повідомили про напад, якою була реакція?
 Було сприйнято тривіально
 Нічого не було зроблено
 Повідомлення було зареєстровано
 Випадок розслідували
 Жертву було звинувачено у нападі
 Агресора/агресорів спіймали
 Інші варіанти

• Чи впливають наступні фактори на особисте
почуття небезпеки?
 Те, що ви жінка
 Те, що ви сповідуєте якусь релігію
 Ваша расова /етнічна приналежність
 Те, що ви походите з іншої країні/регіону
 Ваша сексуальна орієнтація
 Те, що ви маєте інвалідність
 Інші особливості

• Якщо ви ніколи не подавали скаргу про такі інциденти в поліцію, то чому?
 Це було не серйозно
 Некомфортно було говорити з представниками
влади
 Поліція би нічого не зробила
 Тому, що мене звинуватили б
 Це дуже складний процес
 Інший варіант

• Які види сексуальних домагань ви переживали у
публічному просторі протягом останнього року?
 Вербальне домагання (коментарі, образи
тощо)
 Фізичні домагання
 Візуальне домагання (погляди, жести тощо.)
 Образи
 Жорстоке фізичне домагання
 Інші особливості

• Коли ви були у вищезгаданому місці, ви зробили
щось для того, щоб уникнути сексуального домагання/насильства?
 Я нічого не зробила
 Я уникала окремих місць
 Я уникала виходів на самоті
 Я уникала користування публічним транспортом
 Я уникала виходів на самоті у нічний час
 Я уникала людяних місць
 Я уникала ізольованих місць
 Я не носила деякі речі
 Я не носила деякі прикраси (коштовності,
тощо)
 Я застосовую засоби захисту (спреї, тощо)
 Я завжди тримаю телефон у руці
 Інший варіант

• Скільки раз ви переживали подібні домагання у цьому районі протягом останнього року?
(визначте тип домагання / нападів)
• В який час дня? (визначте тип домагання / нападів)
• У якому публічному просторі ви переживали
подібні домагання? (визначте тип домагання /
нападів)
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