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Global Gender Gap Report 
(наскільки прогресує Україна?) 

2016 2006 

Освіта 26 (1) 25 (0.998) 

Охорона здоров’я 40 (0.979) 10 (0.98) 

Економічна участь 40 (0.722) 24 (0.691) 

ПОЛІТИЧНА 
УЧАСТЬ та 
ПРЕДСТАВНИЦТВО 

107 (0.098) 97 (0.050) 

ЗАГАЛЬНИЙ 
РЕЙТИНГ 

69 зі 144 48 зі 115 



Досягнення на шляху  забезпечення 
гендерного балансу в політиці 

• Закон + Національний механізм забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків + 
Гендерна експертиза законодавства (2005) 

• Однак: виконання Національного механізму залежало від 
політичної волі, виникає колізія між гендерною та 
антидискримінаційною експертизою 

• Національний план дій з виконання резолюції РБ 
ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” (24.02.2016 ) 

• Однак: Фінансування значної частини заходів 
покладається  на місцеві бюджети та “інші джерела” 



Досягнення на шляху забезпечення 
гендерного балансу в політиці 

• Концепція Державної програми забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
на період до 2021 р. (5.04.2017) 

• Однак: прийняття Програми ще в 
перспективі, так само як і НПА на її 
виконання 

• Стратегія реформування державного 
управління на 2016-2020 (24.06.2016) 

Однак: згадує, проте не пріоритизує питання 
гендерного балансу державної служби 

 



Досягнення на шляху забезпечення 
гендерного балансу в політиці 

• Гендерні квоти у виборчому законодавстві 2014-
2015 рр. 

• Однак: порушення не передбачає політичної 
відповідальності партій, а державне фінансування 
партій (у т.ч. 10 % за гендерні квоти) не 
регламентує витрат на інформаційні, 
адвокаційні, просвітницькі кампанії в цій галузі 

• Урядовий уповноважений з питань гендерної 
політики (7.06.2017)   

• Нечіткі повноваження + рекомендаційний 
характер результатів діяльності 

 



(не)участь у політиці: громадська думка 

 дослідження NDI, лютий 2016 





Рекомендації 

•Імплементація гендерного квотування в 
реформу виборчого законодавства  
•Врахування ролі МФО у реформі парламенту 
•Коригування механізму державного 
фінансування політичних партій 
(регламентація витрат) 
•Посилення інструментів впливу 
громадськості на місцевому рівні (Закони “Про 

місцеве самоврядування”, “Про МДА”), реформа медіа-
простору 



Рекомендації 

• Чітка регламентація повноважень та 
механізмів впливу Урядового Уповноваженого 
на ВРУ, Міністерства, НАЗК, НацДержСлужбу та 
МДА 

• Застосування Нацдержслужбою fast flow 
system+ системи планування кар’єри/навчання 
з урахуванням гендерних особливостей 

• Зміна інституту Уповноваженого з прав 
людини ВРУ (перетворення на колегіальний орган) 

 



Дякую за увагу! 


