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ВСТУП
Дайджест публікацій з питань найкращих політик і практик інтегрування гендерного 
підходу в діяльність організацій енергетичного сектору в Україні та за кордоном для 
працівників Міненерго України підготовлений ГО «ВГО «Поруч» таким чином, щоб доз-
волити працівникам Міненерго — насамперед причетним до розроблення та реалізації 
політики інтеграції гендерного підходу в діяльність Міністерства — отримувати, аналі-
зувати й адаптувати до завдань Міністерства, специфіки його роботи, міжпосадових 
і міжособистісних відносин інформацію про найкращі вітчизняні та закордонні прак-
тики інтеграції гендерного підходу в діяльність установ комерційного та державного 
(бюджетного) секторів.

До першого випуску внесені:

• Текст Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення норма-
тивно-правових актів.

• Текст Методичних рекомендацій щодо оцінювання гендерного впливу галузевих 
реформ.

• Скорочений виклад тексту «Посібник для державних службовців щодо інстру-
ментів впровадження гендерного підходу». Посібник / Бабак М. М., Гаращенко С. В., 
Зайцева О. В. — Київ, 2021. — 80 с.

• Висновки та пропозиції за результатами дослідження «Жінки та чоловіки в 
енергетичному секторі України» / О. Дячук, Ю. Галустян, В. Близнюк, Р. Подолець, 
Г. Трипольська та ін.; за заг. ред. Г. Герасименко // Пред-во Фонду ім. Г. Бьолля в 
Україні. — Київ : Вид-во ТОВ «ВБ «АВАНПОСТ-ПРИМ», 2019. — 92 с.



ПУБЛІКАЦІЙ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ 
СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ У ГЕНДЕРНІЙ СФЕРІ

ДАЙДЖЕСТ ВИПУСК І,   
грудень 2021

3

ЗМІСТ
Інструкція щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення  
нормативно-правових актів. 4

Методичні рекомендації щодо оцінювання гендерного впливу  
галузевих реформ. 11

Посібник для державних службовців щодо інструментів  
впровадження гендерного підходу 17

«Жінки та чоловіки в енергетичному секторі України» 24



ПУБЛІКАЦІЙ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ 
СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ У ГЕНДЕРНІЙ СФЕРІ

ДАЙДЖЕСТ ВИПУСК І,   
грудень 2021

4

Текст Інструкції

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює загальні вимоги до застосування гендерних підходів під 
час розроблення нормативно-правових актів з метою виконання норм Закону України 
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

2. Ця Інструкція застосовується при розробленні документів, спрямованих на регу-
лювання суспільних відносин, що містять норми права, мають неперсоніфікований 
характер і розраховані на неодноразове застосування.

3. Цю Інструкцію розроблено з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 
18 липня 2007 року № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України», 
від 31 січня 2007 року № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання 
державних цільових програм», від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення 
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

4. Упровадження гендерного аналізу в процеси формування державної політики 
пов’язане, зокрема, з потребою подолання підходу, за якого гендерна рівність розгля-
дається як однакове ставлення до всіх громадян незалежно від соціальних чи інших 
обставин. Водночас рівність означає забезпечення однакових можливостей доступу 
до державних гарантій для всіх громадян незалежно від статі, віку, інвалідності, місця 
проживання, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, етніч-
ного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, мови, 
належності до маломобільних груп або інших ознак. Ефективність реалізації державної 
політики залежить від якнайповнішого урахування особливих та відмінних фізичних, 
соціальних, економічних характеристик і життєвого досвіду різних соціально-демо-
графічних груп жінок і чоловіків, дівчат і хлопців (далі — осіб).

5. Різний вплив реалізації нормативно-правових актів на різні групи населення, включ-
но з маломобільними, (за статтю, віком, сімейним станом, місцем проживання, расою, 
кольором шкіри, політичними, релігійними та іншими переконаннями, інвалідністю, 
етнічним та соціальним походженням, громадянством, майновим станом, мовною 
ознакою тощо) не завжди є чітко вираженим. Гендерний підхід дає можливість ви-
явити відмінності такого впливу та знайти оптимальні шляхи передбачення в норма-
тивно-правовому акті врахування потреб та інтересів різних груп населення.

Назва видання Інструкція щодо інтеграції гендерних підходів під 
час розроблення нормативно-правових актів.
Затверджено Наказом Міністерства соціальної політики 
України від 07 лютого 2020 року № 86.

Офіційний текст 
Інструкції розміщено 
за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0211-20#n14

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0211-20#n14 
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6. У цій Інструкції терміни вжито в значеннях, наведених у законах України «Про за-
безпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання 
та протидії дискримінації в Україні», «Про державні цільові програми», міжнародних 
документах ООН, Ради Європи, Міжнародної організації праці, зокрема, узгоджених 
висновках Економічної та соціальної ради ООН (1997/2), Конвенції Ради Європи про 
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими 
явищами (2011):

• гендер — соціально закріплені ролі, поведінка, діяльність і характерні ознаки, 
які певне суспільство вважає належними для жінок/чоловіків;

• гендерний аналіз — вивчення відмінностей між жінками та чоловіками в умовах, 
потребах, рівнях участі, доступу до ресурсів та управління ними, повноваженнях в 
ухваленні рішень тощо, зумовлених усталеними в суспільстві гендерними ролями 
(нормами, очікуваними моделями поведінки, діяльністю, характерними рисами, 
що вважаються притаманними для чоловіків/жінок);

• гендерний підхід — стратегія, що забезпечує врахування інтересів і досвіду жінок 
та чоловіків як невіддільного складника планування, реалізації, моніторингу й 
оцінювання політики та програм у політичній, економічній, культурній і соціальній 
сферах для отримання жінками та чоловіками рівних благ;

• гендерно нейтральний підхід — політика неврахування відмінностей у станови-
щі різних груп жінок і чоловіків, їхніх статусах, потребах, пріоритетах. Такий підхід 
передбачає, що державна політика та відповідні державні/регіональні програми 
однаковою мірою впливають на всі групи населення;

• гендерно чутливий підхід — урахування специфічних соціальних, культурних, еко-
номічних, політичних та інших характеристик умов життя та потреб жінок і чоловіків;

• зацікавлена особа — будь-яка фізична чи юридична особа або громадське 
об’єднання без статусу юридичної особи (резидент чи нерезидент України), що 
має безпосередній або опосередкований інтерес щодо діяльності з розроблення, 
ухвалення та реалізації нормативно-правових актів;

• моніторинг — система постійного спостереження за явищами та процесами, що 
відбуваються в суспільстві, результати якого служать для обґрунтування управ-
лінських рішень;

• оцінювання — аналітичний інструмент для визначення прямих ефектів, результа-
тивності та довгострокових наслідків реалізації державних програм, галузевої полі-
тики, програм розвитку, проєктів некомерційного сектору, корпоративних програм;

• оцінка гендерного впливу — процес визначення прямого чи опосередкованого 
впливу (позитивного, негативного чи нейтрального), коротко- та довгострокових 
наслідків реалізації державної політики на становище різних груп хлопців і дівчат, 
жінок і чоловіків, який дає змогу своєчасно усунути диспропорції та гендерну 
нерівність;

• практичні гендерні потреби — потреби, пов’язані з умовами, у яких опиняють-
ся жінки та чоловіки через їхні гендерні ролі, усталені в суспільстві (зокрема, 
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асоціювання з жінками виконання обов’язків з догляду за дітьми та іншими 
членами сім’ї, ведення домогосподарства), а також із ситуаціями, що виникають 
у зв’язку з нерівністю в умовах життя і праці (щодо продуктів харчування, води, 
житла, доходів, медичної допомоги, працевлаштування тощо);

• стать — сукупність ознак біологічних і фізіологічних особливостей особи;

• стратегічні гендерні потреби — потреби, що спрямовані на усунення залежності 
жінок від чоловіків у суспільстві, пов’язані з розширенням можливостей жінок, і 
залежать від конкретних соціальних, економічних і політичних умов.

II. Гендерний аналіз

1. Базовою складовою частиною впровадження гендерного підходу під час розро-
блення нормативно-правових актів є гендерний аналіз, що проводиться на кожному 
з етапів, зазначених у розділі III цієї Інструкції.

Гендерний аналіз дає змогу:

• визначити фактичне становище жінок і чоловіків та/або їх груп, виявити їхні 
потреби й інтереси у відповідній сфері/галузі або у розв’язанні проблеми, для усу-
нення якої готується нормативно-правовий акт;

• визначити прямий та/або опосередкований вплив нормативно-правового акта 
на різні групи населення. Прямий вплив на різні групи жінок і чоловіків мають 
нормативно-правові акти, що стосуються прав і свобод людини, визначених 
Конституцією та законодавством України.

Опосередкований вплив на різні групи жінок і чоловіків мають нормативно-правові 
акти, що, зокрема, встановлюють правовий режим (щодо землі, майна, митний, при-
кордонний); правовий статус юридичних осіб; певні правила (природокористування, 
дорожнього руху, пожежної безпеки); вимоги щодо охорони навколишнього природно-
го середовища, рослинного та тваринного світу; технічні або процедурні норми тощо.

Результати гендерного аналізу використовуються для подальшого визначення опти-
мального варіанта розв’язання проблеми, на усунення якої спрямовується норматив-
но-правовий акт.

2. Під час проведення гендерного аналізу використовуються статистичні дані з роз-
поділом за статтю, віком, місцем проживання, ознаками інвалідності та іншими озна-
ками, що стосуються проблеми, на розв’язання якої спрямовується нормативно-пра-
вовий акт.

III. Етапи

1. Застосування гендерного підходу під час розроблення нормативно-правового акта 
передбачається на шести етапах:

Етап 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовується нормативно-право-
вий акт, та аналіз причин її виникнення.
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Етап 2. Визначення мети нормативно-правового акта.

Етап 3. Аналіз можливих варіантів розв’язання проблеми. Визначення оптимального 
варіанта розв’язання проблеми, для усунення якої розробляється нормативно-пра-
вовий акт.

Етап 4. Визначення шляхів і способів розв’язання проблеми.

Етап 5. Обговорення проєкту нормативно-правового акта.

Етап 6. Моніторинг та оцінювання дії нормативно-правового акта.

2. Етап 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовується нормативно-пра-
вовий акт, та аналіз причин її виникнення

Проблема визначається за допомогою використання інформації про становище жінок 
і чоловіків та/або їх груп у відповідній сфері/галузі або про вплив на них проблеми, 
для усунення якої планується розробити нормативно-правовий акт.

Під час збирання такої інформації враховуються ознаки, наведені у статті 1 Закону 
України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», як окремо, так 
і в сукупності. Це дає змогу визначити цільові групи населення, на які має вплинути 
реалізація нормативно-правового акта.

Під час аналізу інформації потрібно визначати:

• становище жінок і чоловіків та/або їх груп і основні проблеми щодо гендерної 
рівності;

• наявність відмінностей у практичних і стратегічних потребах жінок і чоловіків 
та/або їх груп.

Джерела інформації:

• звітність (офіційна державна статистична, фінансова, адміністративна та інша 
з розподілом за статтю, віком, інвалідністю, етнічним і соціальним походженням, 
громадянством, сімейним та майновим станом, місцем проживання або іншими 
ознаками, що стосуються проблеми, на розв’язання якої спрямовується норма-
тивно-правовий акт);

• звіти щодо виконання Україною міжнародних зобов’язань із забезпечення рів-
них прав та можливостей жінок і чоловіків та щодо становища вразливих груп 
населення (наприклад, осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб);

• рекомендації парламентських слухань, тематичних науково-практичних конфе-
ренцій, засідань за круглим столом;

• соціальні дослідження (наприклад, у разі відсутності достатньої кількості даних 
про становище жінок і чоловіків та/або їх груп);

• результати консультацій із зацікавленими сторонами, зокрема громадськими 
об’єднаннями й іноземними неурядовими організаціями, які працюють у сфері 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та репрезентують 
різні групи населення.
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Відсутність потрібних даних, які характеризують становище цільових груп дівчат і 
хлопців, жінок і чоловіків у контексті визначення проблеми, для розв’язання якої 
розробляється нормативно-правовий акт, свідчить про необхідність запровадження 
нових та/або перегляду тих, що застосовуються, форм статистичної та адміністратив-
ної звітності.

На цьому етапі аналізуються причини виникнення та чинники впливу проблеми (щодо 
жінок і чоловіків та/або їх груп), а також виявлені гендерні особливості проблеми.

Висновки, отримані на цьому етапі, дадуть змогу врахувати виявлені гендерні особли-
вості проблеми на наступних етапах, визначених цією Інструкцією.

3. Етап 2. Визначення мети нормативно-правового акта

У визначенні мети зазначаються бажані результати виконання або дії нормативно-пра-
вового акта. Проєкт нормативно-правового акта, який стосується прав і свобод люди-
ни, має спрямовуватися на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
(з урахуванням пріоритетних напрямів державної політики забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків, визначених у Законі України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», програмі діяльності Кабінету Міністрів 
України, міжнародних договорах).

4. Етап 3. Аналіз можливих варіантів розв’язання проблеми. Визначення оптимального 
варіанта розв’язання проблеми, для усунення якої розробляється нормативно-право-
вий акт

Для визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми потрібно виконати 
оцінювання гендерного впливу:

• розглянути впливи (як позитивний, так і негативний) застосування кожного 
варіанта й результати для визначених на етапі 1 цільових груп дівчат і хлопців, 
жінок і чоловіків;

• оцінити економічні та соціальні вигоди від реалізації нормативно-правового акта 
з огляду на практичні та стратегічні потреби цільових груп дівчат і хлопців, жінок 
і чоловіків, а також можливі ризики застосування його положень;

• ознайомитися з успішними підходами до розв’язання аналогічних проблем в 
інших країнах.

У разі передбачення можливості, що дія нормативно-правового акта в коротко- або 
довгостроковій перспективі призведе до негативного впливу на одну або декілька 
цільових груп дівчат/хлопців, жінок/чоловіків, рекомендовано розробити заходи щодо 
зменшення негативного впливу на такі цільові групи.

5. Етап 4. Визначення шляхів і способів розв’язання проблеми

У визначених шляхах і способах розв’язання проблеми, для усунення якої розробля-
ється нормативно-правовий акт, має бути:

• максимально враховано потреби й інтереси різних цільових груп дівчат і хлопців, 
жінок і чоловіків;
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• передбачено покращення становища найвразливіших цільових груп дівчат/
хлопців, жінок/чоловіків;

• забезпечено взаємодоповнення інших положень нормативно-правових актів, 
які застосовуються у цій сфері.

Для конкретизації шляхів і способів розв’язання проблеми потрібно визначити:

• яка нерівність наявна у сфері дії нормативно-правового акта та якими даними 
й дослідженнями це підтверджено (з урахуванням результатів аналізу, що прово-
дився на попередніх етапах);

• які дії (із зазначенням строків) сприятимуть розв’язанню проблеми (коротко-, 
середньо- та довгострокові способи), зокрема, визначених на етапі 1 цільових груп 
дівчат і хлопців, жінок і чоловіків;

• як саме в запропонованих шляхах і способах розв’язання проблеми враховува-
тимуться потреби й інтереси різних цільових груп дівчат і хлопців, жінок і чоловіків, 
і як ці шляхи та способи сприятимуть забезпеченню соціальної справедливості 
та зниженню нерівності;

• як саме буде забезпечуватися виконання нормативно-правового акта (відпові-
дальні за реалізацію, часові межі, механізми підзвітності виконання, взаємодія 
різних зацікавлених сторін тощо).

6. Етап 5. Обговорення проєкту нормативно-правового акта

До обговорення проєкту нормативно-правового акта залучаються представники гро-
мадських об’єднань, іноземних неурядових організацій, що працюють у сфері забез-
печення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та репрезентують різні групи 
жінок і чоловіків, на яких поширюватиметься дія проєкту нормативно-правового акта.

Висловлені під час обговорення пропозиції враховуються під час підготовки остаточ-
ного варіанта проєкту нормативно-правового акта або в подальшій роботі.

7. Етап 6. Моніторинг і оцінювання дії нормативно-правового акта

Під час розроблення нормативно-правових актів стратегічного спрямування (стратегій, 
концепцій, державних, регіональних програм, планів дій) потрібно визначати індика-
тори їх виконання, які даватимуть змогу проводити якісний моніторинг і оцінювання 
ефективності реалізації акта.

Для організації моніторингу й оцінювання складається план, де зазначаються питання, 
за якими проводиться оцінювання, вихідні дані, заплановані результати, індикатори 
(показники) для відстежування результатів, інтервали та строки проведення моніто-
рингу й оцінювання, відповідальні за збирання та аналіз інформації.

Зокрема, у плані потрібно визначити:

• яким чином можна буде оцінити рівень зменшення нерівності;

• яким чином різні групи жінок і чоловіків, на які впливатиме реалізація норма-
тивно-правового акта, будуть залучені в оцінювання зниження нерівності.
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У процесі моніторингу порівнюється поточний стан справ із запланованими резуль-
татами з метою вчасного виявлення відхилень.

Моніторинг проводиться на регулярній основі та дає змогу отримувати інформацію 
щодо проблем у впровадженні нормативно-правового акта, з урахуванням якої ухва-
люватимуться управлінські рішення.

Оцінювання виконується на ключових етапах упровадження нормативно-правових 
актів стратегічного спрямування та дає змогу пояснити причини виникнення проблем, 
визначити можливі шляхи їх розв’язання, причини досягнення або недосягнення 
запланованих результатів. Одержана інформація може бути використана для покра-
щення або корегування поточної діяльності та уточнення планів.

За допомогою оцінювання залежно від етапу та мети отримання оцінки можна ви-
значити, зокрема:

• які зміни в знаннях, уміннях, навичках, доступі до благ і послуг відбулися у ви-
значених цільових групах дівчат/хлопців, жінок/чоловіків (1–2 роки від початку 
впровадження нормативно-правового акта);

• які зміни в поведінці, становищі, ставленні до проблеми відбулися у визначених 
цільових групах дівчат/хлопців, жінок/чоловіків (3–4 роки від початку впрова-
дження нормативно-правового акта);

• які зміни у своєму житті або якості життя відчули дівчата/хлопці, жінки/чоловіки 
визначених цільових груп (5–7 років від початку впровадження акта).

Якщо отримана в результаті моніторингу й оцінювання інформація свідчить про те, 
що реалізацією нормативно-правового акта не вдалося забезпечити досягнення по-
зитивних результатів для різних груп жінок/чоловіків, варто проаналізувати, як саме 
планувалося забезпечити досягнення потрібних результатів і чому не вдалося цього 
зробити, розглянути можливість внесення до нього відповідних змін.
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Текст Методичних рекомендацій

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо оцінювання гендерного впливу галузевих реформ

I. Загальні положення

1. Цими Методичними рекомендаціями визначено алгоритм оцінювання ймовірних та/
або наявних результатів/наслідків реалізації галузевої реформи на становище різних 
соціальних груп жінок і чоловіків.

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади доцільно застосовувати 
ці Методичні рекомендації під час оцінювання гендерного впливу галузевих реформ.

2. Метою оцінювання гендерного впливу галузевих реформ (далі — оцінювання) є 
визначення прямого або опосередкованого впливу (позитивного, негативного, ней-
трального), коротко- та довгострокових результатів/наслідків реалізації державної 
політики для становища різних груп хлопців і дівчат, жінок і чоловіків для своєчасного 
усунення диспропорцій та гендерної нерівності.

3. Завдання оцінювання:

• виявлення відмінностей у становищі, потребах, доступі до ресурсів різних груп 
жінок і чоловіків, на які має/матиме вплив галузева реформа;

• визначення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади 
можливих позитивних і негативних наслідків реалізації галузевої реформи для 
різних груп та/або конкретної групи жінок/чоловіків (це даватиме змогу розробля-
ти заходи, спрямовані на зменшення чи усунення негативного впливу галузевої 
реформи, посилити очікуваний позитивний вплив галузевої реформи або ж роз-
ширити перелік цільових груп жінок/чоловіків, які його відчують).

4. Принципи оцінювання:

• достовірність і актуальність (при оцінюванні використовується лише достовірна 
та актуальна інформація);

Назва видання Методичні рекомендації щодо оцінювання гендер-
ного впливу галузевих реформ.
Затверджені Наказом Міністерства соціальної політики України 
від 14.04.2020 № 257.

Офіційний текст 
Методичних реко-
мендацій розміщено 
за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0257739-20#Text
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• добросовісність (структурні підрозділи міністерств, інших центральних орга-
нів виконавчої влади, відповідальні за планування та впровадження галузевих 
реформ, дотримуються положень цих Методичних рекомендацій на всіх етапах 
оцінювання).

5. Оцінювання організовується та проводиться самостійними структурними підрозді-
лами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, відповідальними за 
планування та впровадження галузевих реформ.

6. Ці Методичні рекомендації застосовуються стосовно галузевих реформ, які вже 
проведено, або які впроваджуються.

7. При розробленні нормативно-правових актів, спрямованих на правове регулювання 
впровадження галузевої реформи, застосовується Інструкція щодо інтеграції гендер-
них підходів під час розроблення нормативно-правових актів, затверджена наказом 
Міністерства соціальної політики України від 07.02.2020 № 86, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 27.02.2020 за № 211/34494, а також цими Методичними 
рекомендаціями.

8. Для проведення оцінювання рекомендується розробити та затвердити план заходів 
з оцінювання гендерного впливу галузевої реформи з урахуванням етапів, визначених 
розділом II цих Методичних рекомендацій, із зазначенням відповідальних за виконан-
ня та строків виконання заходів (додаток 1).

До процесу оцінювання можуть залучатися міжнародні та національні експерти (зо-
крема ті, співпраця з якими здійснюється в межах реалізації проєктів міжнародної 
технічної допомоги), науковці в установленому законодавством порядку.

9. Результати оцінювання гендерного впливу галузевих реформ оформляються за 
формою, викладеною в додатку 2.

10. У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються у значеннях, наведених у 
законах України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 
«Про засади запобігання та протидію дискримінації в Україні».

Під цільовими групами в цих Методичних рекомендаціях розуміється сукупність людей 
(двоє і більше) за ознаками статі, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, 
сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними ознаками тощо.

II. Етапи оцінювання

1. Оцінювання проводиться в такій послідовності:

Етап 1. Огляд галузевої реформи.

Етап 2. Аналіз становища осіб і/або груп, які зазнають/зазнаватимуть впливу галузевої 
реформи.

Етап 3. Оцінювання впливу галузевої реформи на становище різних груп жінок і 
чоловіків.

Етап 4. Узагальнення результатів оцінювання.
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Етап 5. Ухвалення рішень за результатами оцінювання.

2. Етап 1. Огляд галузевої реформи

Огляд галузевої реформи передбачає:

1) аналіз мети галузевої реформи щодо її спрямованості на людину, відображення в 
її напрямах забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, у тому числі 
відповідності Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків», міжнародним договорам України;

2) аналіз нормативно-правових актів, які регулюють впровадження галузевої рефор-
ми (щодо встановлення ними нових вимог або умов для особи чи різних груп осіб за 
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, 
інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та май-
нового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками).

У разі встановлення нових вимог/умов для осіб і/або груп за ознакою статі (зокрема 
в поєднанні із зазначеними вище іншими ознаками) вивчається спрямованість галу-
зевої реформи на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

3. Етап 2. Аналіз становища осіб і/або груп, які зазнають/зазнаватимуть впливу галу-
зевої реформи:

1) оцінюванню передує якісний збір та ґрунтовний аналіз даних про становище жінок 
і чоловіків та/або груп, які зазнаватимуть впливу реформи.

Під час збору даних доцільно визначити:

• загальні характеристики жінок і чоловіків — цільової групи реформи (беручи до 
уваги вік, місце проживання, освіту, сімейний та майновий стан / рівень забезпе-
чення, інші якості й особливості, вивчення яких доцільне в оцінюванні галузевої 
реформи);

• відмінності в становищі жінок і чоловіків (наприклад: доступ до ухвалення рі-
шень, зайнятості, освіти, соціальних послуг, медичного забезпечення; розмір за-
робітної плати, пенсійних і соціальних виплат тощо). Якщо відмінності в становищі 
жінок і чоловіків наявні, визначаються чинники, що їх спричиняють;

• чи проводилися під час розроблення галузевої реформи дослідження, а також 
консультації, опитування, засідання фокус-груп тощо з представниками громад-
ських об’єднань, що репрезентують різні групи жінок і чоловіків, на яких поши-
рюватиметься дія цієї реформи, для визначення їхніх потреб, інтересів, проблем 
(якщо такі заходи проводилися, треба вказати, з ким саме);

• чи проводилися інформаційні кампанії під час запровадження галузевої рефор-
ми; які цільові групи жінок і чоловіків підтримують галузеву реформу, а які її не 
підтримують і чому;

2) джерела отримання інформації:

• офіційна державна звітність (статистична, фінансова, адміністративна та інша 
з розподілом за статтю, віком, інвалідністю, етнічним і соціальним походженням, 
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громадянством, сімейним та майновим станом, місцем проживання, іншими оз-
наками, доцільними для врахування під час оцінювання галузевої реформи);

• звіти України щодо виконання міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав 
людини (Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, Міжнародного 
пакту про економічні, соціальні та культурні права, Міжнародної конвенції про 
ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенції проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і по-
карання, Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Конвенції 
про права дитини, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Цілей сталого розвитку 
(національних індикаторів), Європейської соціальної хартії та інших, урахування 
положень яких є доцільним при оцінюванні галузевої реформи);

• дослідження/звіти науково-дослідних установ, міжнародних організацій, гро-
мадських об’єднань (у разі відсутності даних про становище окремої групи жінок/
чоловіків);

• результати консультацій, опитувань, засідань фокус-груп тощо з представниками 
громадських об’єднань, міжнародних організацій, що працюють у сфері забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків і репрезентують різні групи 
жінок і чоловіків, на яких поширюватиметься дія реформи.

4. Етап 3. Оцінювання впливу галузевої реформи на становище різних груп жінок і 
чоловіків

На цьому етапі вивчаються та аналізуються такі питання (перелік не є вичерпним):

• зміна становища жінок і чоловіків та/або їх груп під час впровадження галузевої 
реформи (обґрунтування за допомогою статистичних даних);

• відмінності в становищі жінок і чоловіків та/або їх груп, виявлених на етапі 2 
(зменшення відмінностей унаслідок проведення галузевої реформи);

• послаблення внаслідок галузевої реформи негативних тенденцій і посилення 
позитивних тенденцій у відповідній сфері/галузі з погляду забезпечення потреб 
та інтересів різних цільових груп;

• сприяння галузевої реформи забезпеченню рівного доступу жінок і чоловіків 
та/або їх груп, наприклад, до освіти, соціальних послуг, медичного забезпечення, 
зайнятості, отримання соціальних виплат тощо чи погіршення такого доступу;

• коротко- та довгострокові ризики реалізації галузевої реформи стосовно жінок 
і чоловіків та/або їх груп (демографічна криза; відсутність робочих місць, зокрема 
для випускників закладів вищої освіти та осіб передпенсійного віку; безробіття, 
тіньова зайнятість; трудова міграція; слабка інституційна спроможність органів 
виконавчої влади, зокрема кадровий потенціал, матеріально-технічне забезпе-
чення; відсутність, недостатній розвиток чи недоступність інфраструктури, у т. ч. 
для сімей з дітьми, маломобільних груп населення тощо).

У разі ідентифікації ризиків реалізації галузевої реформи потрібно проводити консуль-
тації чи обговорення шляхів їх мінімізації з органами державної влади (до компетенції 
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яких може належати усунення цих ризиків), місцевого самоврядування та/або пред-
ставниками громадських об’єднань і міжнародних організацій.

5. Етап 4. Узагальнення результатів оцінювання

На основі висновків за результатами проведення етапів 1–3 рекомендується розро-
бити пропозиції, що можуть, зокрема, передбачати:

• шляхи врахування гендерних аспектів у нормативно-правових актах, які розро-
бляються для впровадження наступних етапів галузевої реформи;

• заходи, спрямовані на запобігання, зменшення або усунення ризиків реалізації 
галузевої реформи у відповідній сфері/галузі з погляду забезпечення потреб та 
інтересів різних цільових груп жінок і чоловіків;

• удосконалення процесу збору й оброблення даних (статистична та адміністра-
тивна звітність) для ґрунтовного аналізу становища жінок і чоловіків та/або їх груп 
під час наступних етапів впровадження галузевої реформи;

• перегляд показників (індикаторів) досягнення цілей галузевої реформи щодо 
їх спрямованості на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

• комунікаційні кампанії щодо підтримки галузевої реформи цільовими групами 
жінок і чоловіків;

• інші пропозиції.

Інформацію за результатами оцінювання гендерного впливу галузевої реформи ре-
комендується узагальнити за формою, наведеною в додатку 2 до цих Методичних 
рекомендацій.

6. Етап 5. Ухвалення рішень за результатами оцінювання

На основі пропозицій, розроблених за результатами оцінювання, міністерствами, 
центральними органами виконавчої влади, відповідальними за реалізацію галузевої 
реформи, ухвалюються рішення відповідно до компетенції.

Якщо міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади розробля-
ються нормативно-правові акти для впровадження наступних етапів галузевої ре-
форми, інформація щодо позитивного, негативного чи нейтрального впливу реформи 
на становище жінок і чоловіків та/або їх груп зазначається в пояснювальній записці 
до проєкту акта, оформленій згідно з додатком 4 до Регламенту Кабінету Міністрів 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 
(зі змінами).

Напрацьовані пропозиції щодо заходів, спрямованих на забезпечення потреб та інтере-
сів різних груп жінок і чоловіків, можуть бути внесені до плану дій міністерства, іншого 
центрального органу виконавчої влади. Інформація щодо заходів, які спрямовуються 
на забезпечення гендерної рівності та потребують міжгалузевої взаємодії, може бути 
направлена спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з 
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків як пропозиції до 
проєкту Національного плану дій щодо впровадження гендерної рівності (якщо це 
збігається з термінами його розроблення).
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Якщо виявлено відсутність даних, потрібних для проведення ґрунтовного аналізу 
становища жінок і чоловіків та/або їх груп, міністерство, інший центральний орган 
виконавчої влади може ініціювати запровадження нових або перегляд наявних форм 
статистичної та адміністративної звітності.

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади рекомендується про-
водити моніторинг результатів з погляду зменшення/усунення ризиків реалізації 
галузевої реформи та гендерної нерівності.
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Стислий виклад матеріалів видання

Щодо концепції рівності:

Стать — це біологічний факт, те, що ми отримуємо з народження. Гендер — це соціально 
визначена роль людей різної статі в суспільстві. Стать залишається незмінною, але 
гендерні ролі можуть змінюватися. Гендерна рівність стосується рівних можливостей 
для жінок і чоловіків, а не однаковості людей1.

1  Посібник для державних службовців щодо інструментів впровадження гендерного підходу: Посібник / 
Бабак М. М., Гаращенко С. В., Зайцева О. В. — Київ, 2021, С. 7

Назва видання Посібник для державних службовців щодо інстру-
ментів впровадження гендерного підходу
Посібник / Бабак М. М., Гаращенко С. В., Зайцева О. В. — Київ, 
2021. — 80 с.

Анотація: Посібник з інструментів впровадження гендерного підходу 
під час розроблення нормативно-правових актів, створе-
ний у співпраці Міністерства соціальної політики України, 
Національного агентства України з питань державної служби, 
проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), який 
фінансується Урядом Канади та впроваджується компанією 
Alinea International, допоможе державним службовцям і по-
садовим особам органів місцевого самоврядування на всіх 
рівнях державного управління будувати суспільство рівних 
можливостей.

Посібник містить інформацію з прикладами щодо:

• концепцій рівності;

• міжнародних зобов’язань України та національного зако-
нодавства з питань забезпечення рівних прав та можливо-
стей жінок і чоловіків;

• даних з розподілу за статтю та іншими ознаками, які є 
джерелом додаткової інформації для ухвалення ефектив-
них рішень;

• застосування Інструкції щодо інтеграції гендерних під-
ходів під час розроблення нормативно-правових актів, за-
твердженої наказом Мінсоцполітики від 07.02.2021 № 86, 
зареєстрованим у Мін’юсті від 27.02.2020 № 211/34494.

З посібником мож-
на ознайомитися 
за посиланням:

https://pdp.nacs.gov.ua/system/library_files/
documents/000/000/006/original/інструменти_впроваджен-
ня_гендерного_підходу.pdf?1638275358

https://drive.google.com/file/d/1dQO1QqtvphFdTPp3B7ZOTtJPE4b8rzw1/view?usp=sharing
https://pdp.nacs.gov.ua/system/library_files/documents/000/000/006/original/%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf?1638275358
https://pdp.nacs.gov.ua/system/library_files/documents/000/000/006/original/%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf?1638275358
https://pdp.nacs.gov.ua/system/library_files/documents/000/000/006/original/%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf?1638275358
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Спеціальні тимчасові заходи — заходи, спрямовані на усунення правової чи фактичної 
нерівності в можливостях жінок і чоловіків2.

Що можна зробити для наближення до цілей гендерної рівності 
у сфері економіки?

1. Розробити та використовувати показники гендерної рівності для оцінювання ефек-
тивності економічних проєктів і програм.

2. Розробити заходи щодо боротьби з бідністю, враховуючи різницю в потребах жінок 
і чоловіків та їхні індивідуальні ознаки вразливості.

3. Внести в проєкти й програми розвитку галузей економіки цілі щодо забезпечення 
рівності жінок і чоловіків.

4. Провести дослідження щодо впливу економічної політики на ситуацію в соціальній 
сфері, зокрема щодо забезпечення рівності жінок і чоловіків.

5. Заохочувати спеціалістів галузі економіки консультуватися з представниками гро-
мадських об’єднань, які працюють у сфері гендерної рівності та представляють різні 
групи жінок і чоловіків, перед тим як ухвалювати будь-який проєкт чи програму3.

Зокрема стосовно ринку праці

1. Проаналізувати гендерні особливості безробіття і розподілу продуктивної та репро-
дуктивної праці.

2. Розробити заходи щодо захисту населення від безробіття з урахуванням різних 
потреб жінок і чоловіків.

3. Заохочувати компанії переглянути гендерний баланс у своїй практиці найму та ре-
тельно переглянути свої керівні посади.

4. Переглянути політику доходів, зокрема норми оплати праці та загальну ідеологію 
соціальної допомоги.

5. Пропонувати та виступати за введення тимчасових спеціальних заходів для забез-
печення рівності на ринку праці4.

Що можна зробити для наближення до цілей гендерної рівності 
у сфері правосуддя?

1. Оцінити позитивні та негативні наслідки реформи системи правосуддя для жінок і 
чоловіків різних груп.

2. Оцінити ефективність норм і процедур захисту від дискримінації та гендерного 
насильства та відповідність покарань, механізм захисту й підтримки постраждалих.

2  Там само, С. 8
3  Там само, С. 9
4  Там само С. 11
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3. Забезпечити необхідну підготовку фахівців з гендерних питань у системі правосуддя.

4. Подати пропозиції щодо поправок до законодавства та спеціальних заходів щодо 
забезпечення рівного доступу до правосуддя для різних груп жінок і чоловіків5.

Що можна зробити для наближення до цілей гендерної рівності 
у сфері політики?

1. Оцінити (або дослідити) ефективність фінансових стимулів і квот для збільшення 
кількості кандидаток і депутаток.

2. Здійснювати нестереотипне висвітлення кандидаток і представниць влади в засобах 
масової інформації.

3. Розробити стратегію розвитку потенціалу для жінок — членкинь політичних партій. 

4. Прагнути гендерного балансу під час зустрічей і круглих столів, що проводяться 
політичними партіями.

5. Протидіяти стереотипним поглядам на місце й роль жінок шляхом озвучення в пу-
блічних заявах лідерів політичних партій проблемних питань щодо становища жінок.

6. Запровадити належні стандарти поведінки в політичних партіях і органах влади 
для запобігання сексистським зауваженням, сексуальним домаганням і гендерному 
насильству.

7. Розробити кампанії для підвищення обізнаності щодо гендерної рівності та важли-
вості представництва жінок у політиці.

Щодо інструментів забезпечення рівних прав і можливостей

1. Дезагрегована статистика та показники. Збір статистичних даних, що розподіляють-
ся за статтю та іншими ознаками (наприклад віком, етнічним і соціальним походжен-
ням, сімейним станом, громадянством, освітою, працевлаштуванням, рівнем доходу, 
місцем проживання тощо), виявляє відмінності та нерівність між різними групами 
людей і може допомогти формувати закони й політики, спрямовані на зменшення 
такої нерівності6.

2. Інтеграція гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів 
(НПА)7

2.1. Визначення завдання щодо гендерних аспектів розроблення НПА

5  Там само, С. 10
6  Там само, С. 14
7  Там само, С. 20–21

№ 
п/п Запитання Ні Так

Не можу  
однозначно 
відповісти

1. 
Проблема, на розв’язання якої спрямовується норматив-
но-правовий акт, стосується жінок, чоловіків та/або їхніх груп 
(зокрема вразливих)
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Якщо ви отримали одну чи більше відповідей «Так» або дві чи більше відповідей «Не 
можу однозначно відповісти», доцільно використовувати Інструкцію щодо інтеграції 
гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів8.

2.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовується нормативно-правовий 
акт, і аналіз причин її виникнення

Першим кроком у цьому процесі є створення переліку потенційних бенефіціарів нор-
мативно-правового акта. Наприклад, якщо потенційний НПА стосується зайнятості, 
певну увагу треба приділити різним групам, зокрема таким:

• різні групи жінок і чоловіків на ринку праці;

• жінки й чоловіки з інвалідністю, включно з людьми з вадами зору та слуху, з 
ментальними порушеннями;

• жінки й чоловіки, які проживають у сільських і віддалених районах, де працев-
лаштування може бути проблемнішим;

• жінки й чоловіки з меншин, які можуть зазнавати дискримінації під час 
працевлаштування;

• роботодавці, організації роботодавців, їх об’єднання;

8  Там само, С. 21

№ 
п/п Запитання Ні Так

Не можу  
однозначно 
відповісти

2.

Джерела інформації про проблему містять дані, які описують 
вразливе становище та нагальні потреби жінок, чоловіків і/
або їхніх груп.

*Під джерелами інформації слід розуміти державну статис-
тичну, адміністративну, фінансову звітність, соціальні дослі-
дження, результати консультацій, інформаційно-аналітичні 
матеріали.

3.
Розв’язання проблеми, на що спрямовується норматив-
но-правовий акт, поліпшить становище, задовольнить по-
треби й інтереси людей/ вразливих груп людей.

4.
Проєкт нормативно-правового акта розробляється з метою 
створення або розвитку інфраструктури для надання послуг 
різним групам жінок, чоловіків. 

5
Проєкт нормативно-правового акта розробляється на ви-
конання міжнародних зобов’язань України з прав людини, 
гендерної рівності та недискримінації.

6.

Проєкт нормативно-правового акта розробляється на 
розв’язання проблем жінок, чоловіків і/або їхніх груп (зо-
крема вразливих), які були з’ясовані під час опитувань або 
консультацій із цією групою.

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0211-20#n14 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0211-20#n14 
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• фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття;

• центри зайнятості;

• заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. 

Наступним кроком є перегляд наявної інформації про людей, яких визначено потен-
ційними бенефіціарами. Цей крок може містити такі пункти:

• кількість працевлаштованих та безробітних жінок і чоловіків (за віком, місцем 
проживання, інвалідністю та іншими релевантними ознаками);

• співвідношення заробітної плати жінок і чоловіків;

• розподіл професій і вакансій на «жіночі» та «чоловічі» (наприклад кількість 
чоловіків і жінок серед медсестер/медбратів, лікарів, інженерів, водіїв автобусів, 
оптометристів тощо);

• обсяг неоплачуваної домашньої праці (догляд за дітьми, непрацездатними та 
старшими членами родини, приготування їжі, виконання повсякденних справ по 
домогосподарству) тощо9.

2.3. Визначення цілей розроблення НПА

Визначаючи бажані результати, важливо згадати справедливі результати для всіх бе-
нефіціарів. Для цього можна використовувати такі запитання (список не є вичерпним):

• Яких результатів вдасться досягти завдяки реалізації НПА загалом та для ви-
значених груп і підгруп жінок та чоловіків зокрема?

• Які результати потрібні для кожної з визначених груп/підгруп жінок і чоловіків?

• Які є перешкоди для досягнення результатів?

• Які результати можуть зменшити нерівність, а які — збільшити її?

• Які види діяльності (або дії) можуть забезпечити рівність результатів, врахову-
ючи нерівності, виявлені на Етапі 1?

• Що було б по-іншому, якби проблему, визначену на Кроці 1, було розв’язано?10

2.4. Аналіз можливих варіантів розв’язання проблеми

Для цього розробнику потрібно здійснити оцінювання гендерного впливу, обов’язко-
вими складниками якого є:

1. Розгляд позитивних і негативних впливів застосування кожного варіанта для ви-
значених цільових груп жінок і чоловіків. Позитивним може вважатися вплив, який 
допоможе жінкам і чоловікам (їх групам) реалізовувати потреби, задовольнятиме 
інтереси (наприклад, надасть додаткові ресурси для відкриття власної справи або 
створить додаткові можливості для пошуку роботи, спростить отримання публічних 
послуг щодо одержання допомоги по безробіттю тощо). Натомість негативним може 

9  Там само, С. 22–23
10  Посібник для державних службовців щодо інструментів впровадження гендерного підходу: Посібник / 
Бабак М. М., Гаращенко С. В., Зайцева О. В. — Київ, 2021, С. 29–30
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вважатися вплив, який заважатиме чи унеможливлюватиме для визначених цільових 
груп жінок і чоловіків реалізацію своїх потреб або інтересів (наприклад, ускладнить 
доступ до отримання публічних послуг, зменшить доступ до ресурсів тощо). У разі, 
якщо виявиться, що в коротко- або довгостроковій перспективі реалізація норма-
тивно-правового акта призведе до негативного впливу на одну чи кілька цільових 
груп жінок і чоловіків, треба розробити заходи, які зменшуватимуть або усуватимуть 
негативний вплив. Для цього розробник може проводити консультації з органами 
виконавчої влади (до компетенції яких це може належати) та представниками гро-
мадських об’єднань, що репрезентують інтереси цільових груп жінок і чоловіків, які 
постраждають від негативного впливу.

2. Оцінювання економічних і соціальних вигід від реалізації нормативно-правового 
акта з огляду на практичні та стратегічні потреби цільових груп (підгруп) жінок і чоло-
віків, а також можливі ризики. Ризиками можуть бути події, дії або бездіяльність, які 
негативно впливатимуть на становище, потреби, можливості цільових груп (підгруп) 
жінок і чоловіків на будь-якому етапі реалізації нормативно-правового акта11.

2.5. Визначення шляхів і способів розв’язання проблеми

Для того щоб пересвідчитися, що розроблені положення нормативно-правового акта 
враховують відмінності в можливостях, потребах різних цільових груп дівчат і хлопців, 
жінок і чоловіків, передбачають поліпшення їхнього становища та задовольняють їхні 
інтереси, треба визначити:

• Яка нерівність є у сфері дії НПА та які дані досліджень це підтверджують?

• Які дії можуть допомогти розв’язати проблему (у короткостроковій, середньо-
строковій і довгостроковій перспективах), зокрема для цільових груп дівчат і 
хлопців, жінок і чоловіків, визначених в Етапі 1?

• Як саме будуть враховані потреби й інтереси різних цільових груп дівчат і хлоп-
ців, жінок і чоловіків у запропонованих методах та засобах розв’язання проблеми, 
а також як ці засоби та методи сприятимуть зменшенню нерівності?

• Яким чином буде забезпечено впровадження НПА (хто відповідає за розроблен-
ня НПА; хто відповідає за його впровадження; які часові обмеження та механізми 
підзвітності визначені для його впровадження; як він може сприяти солідарності 
та взаємодії різних зацікавлених сторін для розв’язання проблеми та враховуючи 
їхні потреби й інтереси)? 

Визначені засоби й методи розв’язання проблеми повинні бути внесені до тексту 
проєкту нормативно-правового акта та мають ураховувати потреби й інтереси різних 
цільових груп дівчат і хлопців, жінок і чоловіків12.

2.6. Обговорення проєкту НПА

Орієнтовний перелік запитань до обговорення:

11  Там само, С. 31–32
12  Посібник для державних службовців щодо інструментів впровадження гендерного підходу: Посібник / 
Бабак М. М., Гаращенко С. В., Зайцева О. В. — Київ, 2021, С. 37
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• На становище й інтереси яких груп жінок і чоловіків реалізація нормативно-пра-
вового акта матиме позитивний, а на яких — негативний вплив у короткостроковій 
(до 1 року) та довгостроковій (до 5 років) перспективі? 

• До яких ризиків (та/або обмежень) може призвести реалізація нормативно-пра-
вового акта стосовно жінок і чоловіків та/або їх груп?

• Які перешкоди можуть виникнути для жінок і чоловіків та/або їх груп під час 
реалізації нормативно-правового акта?

• Які групи жінок і чоловіків підтримують розроблення нормативно-правового 
акта, а які групи його не підтримують і чому?

Висловлені пропозиції мають враховуватися розробником під час підготовки оста-
точного варіанту проєкту нормативно-правового акта або в подальшій роботі (напри-
клад, під час розроблення національних стратегій, цільових програм, планів заходів 
тощо). Інструкція щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення норматив-
но-правових актів ураховує вимоги постанови Кабінету Міністрів України № 996 «Про 
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 
3 листопада 2010 року. Відповідно до цієї постанови, за результатами громадського 
обговорення та електронних публічних консультацій органи виконавчої влади готують 
звіт, як це визначено в резолюції № 99613.

2.7. Моніторинг і оцінювання дії НПА

На цьому етапі розробляється план моніторингу й оцінювання, який визначає по-
казники для моніторингу результатів, установлює цільові показники, чітко визначає 
проміжки часу, протягом яких проводитиметься моніторинг, та відповідальних за збір 
і аналіз даних14.

13  Посібник для державних службовців щодо інструментів впровадження гендерного підходу: Посібник / 
Бабак М. М., Гаращенко С. В., Зайцева О. В. — Київ, 2021, С. 39
14  Там само, С. 39
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Стислий виклад результатів дослідження

Проведене дослідження стало першим комплексним аналізом гендерних особливос-
тей вітчизняного енергетичного сектора, яке ґрунтується на результатах опрацювання 
вітчизняних нормативно-правових актів і наукових джерел, статистичного аналізу 
становища жінок і чоловіків в енергетичному секторі, а також висновках спеціально-
го соціологічного опитування. Використання кількісних і якісних методів досліджень, 
контент-аналізу та дослідження ситуації на окремих підприємствах сектора надає 
підстави для таких висновків:

• проблеми гендерної нерівності в енергетичному секторі не втрачають своєї акту-
альності навіть у розвинених регіонах світу. Упродовж тривалого часу енергетика 
розглядалася як суто «чоловічий» вид економічної діяльності, лише наприкінці 
1970-х років можливості зайнятості в ній відкрилися і для жінок. Хоча частка 
жінок у цьому секторі повільно зростає, вони досі становлять лише 20–25 % усіх 
зайнятих у нафтогазовій промисловості індустріально розвинених країн. До того ж 
жіноча зайнятість дотепер мало пов’язана з технічними посадами. Непропорційно 
низькою залишається й представленість жінок на керівних посадах різного рівня; 

• розвиток сучасних технологій, автоматизація та комп’ютеризація більшості 
виробничих процесів, розширення використання ВДЕ та інші чинники формують 
передумови для зростання жіночої зайнятості в енергетиці. Частка жінок серед 
зайнятих у сфері відновлюваної енергетики помітно вища (32 %), ніж у галузях 
«традиційної» енергетики. Попри це, працівники та працівниці підприємств ВДЕ 
також визнають наявність бар’єрів для просування жінок і гендерних «розривів» 
у рівні заробітної плати; 

• до бар’єрів, що стримують можливості жінок в енергетиці, у міжнародних 
дослідженнях відносять брак працівниць із освітньою підготовкою у STEM-
зорієнтованих галузях, непривабливі для них умови праці (віддаленість робочих 
майданчиків, негнучкість робочих графіків), вплив стереотипних уявлень щодо 
гендерних ролей, культурних і соціальних норм, відсутність гендерно чутливих 
підходів до практики найму та гендерних цілей розвитку компаній;

Назва видання «Жінки та чоловіки в енергетичному секторі 
України»
О. Дячук, Ю. Галустян, В. Близнюк, Р. Подолець, Г. Трипольська 
та ін.; за заг. ред. Г. Герасименко // Пред-во Фонду 
ім. Г. Бьолля в Україні. — Київ : Вид-во ТОВ «ВБ «АВАНПОСТ-
ПРИМ», 2019. — 92 с.

Текст звіту за резуль-
татами дослідження 
розміщено  
за посиланням:

https://ua.boell.org/sites/default/files/genger_in_energy_
report_2019.pdf

https://ua.boell.org/sites/default/files/genger_in_energy_report_2019.pdf
https://ua.boell.org/sites/default/files/genger_in_energy_report_2019.pdf
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• українське законодавство, що регулює питання зайнятості на ринку праці, зали-
шається переважно гендерно нейтральним, оскільки не містить прямих дискримі-
наційних положень щодо жінок або чоловіків, передбачає забезпечення рівності 
їхніх прав і надання розгалуженої системи заходів соціального захисту. Водночас 
практика правозастосування залишається малорозвиненою, зокрема щодо при-
тягнення до відповідальності порушників антидискримінаційного законодавства. 
З іншого боку, переважне спрямування на жінок соціальних гарантій, пов’язаних із 
захистом материнства, часто визначає сприйняття їх як менш конкурентоздатних 
працівниць і виступає бар’єром для працевлаштування;
• можливості жіночої зайнятості в енергетичному секторі дотепер обмежуються 
окремими захисними положеннями законодавства, які забороняють доступ жі-
нок до певних професій і видів робіт з важкими чи небезпечними умовами праці. 
Хоча застосування цих обмежень підпорядковується настановам соціального 
захисту жінок, не всі вони відповідають сучасним особливостям ринку праці та 
потребують перегляду;
• особливості зайнятості населення в енергетичному секторі засвідчують високий 
рівень професійної сегрегації за ознакою статі: якщо жіноча праця досить рівно-
мірно зосереджена на таких посадах, як «професіонали», «фахівці» та «найпростіші 
професії», то яскраво вираженим «полюсом» чоловічої зайнятості є професії «ква-
ліфікованих робітників з інструментом». Якщо протягом 2007–2012 років профе-
сійна концентрація зайнятих у «типових» для їхньої статі професіях посилювалася, 
то впродовж 2013–2017 років частка жінок у «чоловічих» професіях («керівники», 
«кваліфіковані робітники з інструментом») почала повільно зростати. Імовірно, 
це пов’язано з падінням зайнятості через кризові явища в економіці, зумовлені 
розгортанням військової агресії на сході країни, та перерозподілом гендерної 
структури зайнятого населення через відтік працівників-чоловіків;
• можливості доступу жінок до керівних посад у секторі енергетики вкрай об-
межені. Результати економетричної оцінки за даними вибіркового обстеження 
населення Держстату показують, що ймовірність обійняти посаду керівника чи 
топменеджера на підприємствах енергетичного сектора України є помітно вищою 
серед чоловіків, аніж серед жінок. Важливим результатом цього дослідження 
є доведена відсутність стримувального впливу сім’ї та родинних обов’язків на 
кар’єрне зростання жінок в енергетиці (за рівних інших характеристик). Це дає 
підстави для висновку, що бар’єри для службового просування жінок значною мі-
рою зумовлені впливом «скляної стелі» — упередженого ставлення, стереотипних 
норм і «чоловічих» корпоративних практик;
• енергетичний сектор характеризується найбільшим гендерним розривом у рів-
ні середньої заробітної плати штатних працівників і працівниць, з найбільшими 
відмінностями в добувній промисловості. Це спричинено зосередженням жінок 
у низькооплачуваних професіях, на посадах нижчого рівня та відсутністю доплат 
за важкі або небезпечні умови праці, тоді як чоловіки становлять більшість пра-
цівників у високодохідних групах. Водночас результати опитувань доводять, що 
здобуття вищої освіти залишається вагомим чинником підвищення доходу на 
підприємствах енергетичного сектора; 
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• вплив усталених гендерних стереотипів на можливості зайнятості в енергетиці 
спрацьовує і на індивідуальному, особистому рівні (сприйняття рис характеру, мо-
делей поведінки жінок і чоловіків), і на рівні професійної діяльності («прийнятні» 
для жінок і чоловіків професії, види діяльності) та сім’ї (наявність дітей, сімейних 
обов’язків, вагітність тощо). З упливом гендерних норм пов’язаний брак інтересу 
дівчат до отримання технічної освіти, упереджене ставлення до жінок, які обира-
ють «чоловічі» професії, та жінок-керівниць, неврахування елементарних потреб 
жінок, які працюють на підприємствах реального сектора; бар’єри для кар’єрного 
просування жінок;

• не втрачає актуальності й проблема гендерної дискримінації, оскільки третина 
опитаних жінок і п’ята частина чоловіків на підприємствах енергетичного сектора 
зазначили, що стикалися із цією проблемою особисто або ставали її свідками; біль-
шість з них підтвердили наявність гендерної нерівності, стверджуючи, що під час 
службового просування зі зневажливим ставленням, образами та психологічним 
тиском стикалися 17 % жінок проти 9 % чоловіків. Більшість з дискримінаційних 
випадків і щодо жінок, і щодо чоловіків, вчиняли їхні безпосередні керівники;

• міжнародні дослідження наголошують, що забезпечення гендерної рівності 
в енергетичному секторі важливе не лише в контексті рівних прав і можливо-
стей, а й з огляду на роль, яку жінки можуть відігравати як рушії інноваційних та 
інклюзивних рішень. У світі все більше визнається, що гендерне різноманіття та 
розширення представництва жінок, зокрема на ключових посадах, є передумо-
вами успішного переходу до використання чистих джерел енергії. Із цієї причини 
національні уряди та промислові компанії мають докладати зусиль, аби долати 
ті перешкоди та бар’єри, які стримують працевлаштування і кар’єрні можливо-
сті жінок у цій галузі. Тому розвиток енергетики має передбачати інтегрування 
гендерного складника до державних і регіональних програм, планів і стратегій, 
а також підвищення обізнаності населення щодо настанов гендерної рівності та 
можливостей захисту своїх прав у разі дискримінації. Не менш важливим є розро-
блення гендерних політик на рівні окремих підприємств енергетичного сектора та 
підтримка програм жіночого лідерства. Дисбаланс у сфері зайнятості можна усу-
нути через застосування гендерних цілей і квот (наприклад, канадська програма 
«30-до-30», що передбачає підвищення частки жінок серед спеціалістів і спеціаліс-
ток, які отримали інженерну підготовку, до 30 % 2030 року). Нормативно-правова 
база, що регламентує діяльність енергетичної галузі, має передбачати моніторинг 
і оцінювання відповідних заходів на основі системи гендерних індикаторів, що 
характеризують ситуацію у сфері енергетики.

Рекомендації

Отримані висновки дозволяють сформулювати такі рекомендації, що сприятимуть 
подоланню гендерних проблем в енергетичному секторі:

1. Зміцнення нормативно-правової бази для забезпечення повної зайнятості та гідної 
праці для всіх жінок: 
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• проводити дієву гендерну експертизу законодавчих пропозицій щодо реформу-
вання ринку праці та системи соціальних допомог; 

• проводити роботу з ліквідації професійної сегрегації через усунення дискриміна-
ційних обмежень і заборон, заохочення рівної з чоловіками участі жінок у здобутті 
освіти та професійної підготовки, сприяння диверсифікації вибору майбутньої 
професії, розширення доступу жінок до нових секторів енергетики та таких, що 
швидко розвиваються; 

• посилити контроль за дотриманням законів і норм у сфері політики зайнятості, 
які забороняють дискримінацію під час працевлаштування, утримання та просу-
вання жінок у державному та приватному секторах, а також підвищити ефектив-
ність інструментів правового захисту в разі їх порушення; 

• підвищити ефективність застосування законів і стратегій, спрямованих на вико-
рінення насильства та практики домагань до жінок на робочому місці; 

• вживати спеціальних заходів для забезпечення того, щоб жінки, які потерпають 
від різних форм упередженого ставлення та дискримінації, мали рівні можливості 
для отримання гідної зайнятості в державному та приватному секторах.

2. Посилення інформаційно-просвітницької роботи:

• запровадити на постійній основі обговорення випадків порушення прав жінок 
і чоловіків на підставі статі, зокрема й у галузі енергетики;

• проводити навчання щодо подолання дискримінації стосовно жінок для пред-
ставників правоохоронних органів;

• створити ефективну процедуру повідомлень щодо випадків порушення рівно-
правності та дискримінації жінок з боку роботодавців;

• проводити спеціальні інформаційні кампанії серед населення з питань гендерної 
рівності; 

• ввести до освітніх програм навчальних закладів усіх рівнів акредитації спеці-
альний предмет з основ гендерних студій;

• висвітлювати результати й рекомендації досліджень з гендерної тематики се-
ред депутатів, посадовців усіх рівнів, привертаючи увагу до проблемних питань і 
застосовуючи громадський контроль за їх виконанням.

3. Запровадження дієвої системи моніторингу й оцінювання: 

• удосконалити збір гендерної статистики та відновити на постійній основі підго-
товку звітів «Гендерний аналіз українського суспільства»; 

• запровадити моніторинг реалізації гендерної політики, охоплюючи різні сфери 
економіки, з акцентом на енергетичній галузі;

• посилити громадський контроль за виконанням міжнародних зобов’язань і за-
декларованих принципів рівності прав та можливостей жінок і чоловіків;

• розглянути можливість запровадження системи гендерних цілей і квот в енер-
гетичному секторі, а також гендерних політик на рівні окремих підприємств, 
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моніторинг упровадження яких може оцінюватися за допомогою релевантних 
і зіставних показників.

4. Реалізація економічної та соціальної політики, спрямованої на розширення еконо-
мічних прав і можливостей жінок:

• здійснювати практичну реалізацію макроекономічної політики та реформ за-
для створення робочих місць і заохочення повної, рівноправної та продуктивної 
зайнятості й гідної роботи для жінок;

• підтримувати створення гідних, якісних робочих місць для жінок у галузі енер-
гетики, зокрема відновлюваної, і в державному, і в приватному секторах;

• збільшити та змінити пріоритети бюджетних витрат на соціальний захист і уста-
нови для догляду за дітьми, розширити систему заходів, покликаних гармонізувати 
виконання професійних і сімейних обов’язків працівників і працівниць (наприклад, 
створювати на підприємствах дитячі кімнати);

• проводити політику та вживати спеціальних заходів щодо забезпечення рівного 
представництва жінок на керівних посадах і в керівних структурах підприємств 
енергетичного сектора; 

• проводити адресні заходи, спрямовані на забезпечення визнання, скорочення 
і перерозподілу тягаря неоплачуваної роботи з догляду, покладеного на жінок, 
через підвищення гнучкості графіків роботи без скорочення обсягу їхніх трудо-
вих прав і прав на соціальний захист і надання інфраструктурних, технологічних 
і державних послуг, як-от доступні та якісні послуги з догляду за дітьми й іншими 
утриманцями;

• забезпечити в пріоритетному порядку вихід на ринок праці молодих жінок і їх 
просування через надання доступу до освіти та професійно-технічної підготовки, 
а також через усунення бар’єрів, з якими дівчата й жінки мають справу в перехід-
ний період після навчання і до працевлаштування;

• адвокатувати зміну гендерних стереотипів, запобігання гендерній дискриміна-
ції в процесі працевлаштування, а також розгляд питання гендерної рівності під 
час складання та підписання колективних угод і обговорення мінімального рівня 
заробітної плати.

5. Посилення освітньо-кваліфікаційного потенціалу жінок і розв’язання проблеми 
мобільності жінок, що працюють у галузі енергетики:

• сприяти отриманню доступу дівчат і жінок до професійно-технічної підготовки, 
особливо у сфері науки, техніки, інженерної справи, математики та цифрової гра-
мотності, через розширення сфери освіти та професійної підготовки;

• заохочувати віднайдені технологічні зміни на підтримку створення для жінок 
гідних, високоякісних робочих місць у державному та приватному секторах енер-
гетичного комплексу1.

1  Жінки та чоловіки в енергетичному секторі України / О. Дячук, Ю. Галустян, В. Близнюк, Р. Подолець, 
Г. Трипольська та ін.; за заг. ред. Г. Герасименко // Пред-во Фонду ім. Г. Бьолля в Україні. — Київ : Вид-во ТОВ «ВБ 
«АВАНПОСТ-ПРИМ», 2019. С. 78–82
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