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Рудакова С. Г., Щетініна Л. В., Поплавська О. М., Данилевич Н. С., Лазарєва І. Є. Гендерний баланс в Україні: 
індикатори, проблеми та цифровий формат забезпечення

Метою статті є дослідження теоретичних і практичних засад забезпечення гендерного балансу в країні як передумови гендерної рівності. 
Гендерна рівність є станом однакової доступності до ресурсів та можливостей, незалежно від статі, зокрема однакової участі в економічній 
діяльності та прийнятті рішень, а також станом оцінки різних прагнень і потреб рівною мірою, незалежно від статі. Забезпечення гендерної 
рівності в усіх сферах життєдіяльності людини також регулюється ст. 24 Конституції України, Законом України «Про забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків», ратифікованою Конвенцією МОП № 100 про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності 
та Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. У статті досліджено гендерний баланс на вітчизняних підприємствах. Співвідношення середньої 
заробітної плати жінок і чоловіків у період 2016–2021 рр. має динаміку до зменшення розриву. У 2021 р. показник гендерного розриву в організа-
ціях України склав 70,8%. Загалом, у рейтингах за 2020 р. Україна займає 60 місце зі 160 країн. Найбільш проблемними щодо досягнення гендерної 
рівності в оплаті праці є такі сфери діяльності: сільське, лісове, рибне господарство, мистецтво, спорт і відпочинок, фінансова та страхова 
діяльність, поштова та кур’єрська доставка. В Україні, як і в інших країнах Європи, існують гендерні стереотипи професій, що обумовлено харак-
тером трудової діяльності. Більш «чоловічими» вважають сферу будівництва, транспорту, сільське, лісове та рибне господарство, а також 
промисловість. До більш «жіночих» сфер діяльності відносять сферу охорони здоров’я та надання соціальної допомоги. Важливим індикатором 
гендерної дискримінації є участь жінок у політиці. Станом на початок 2021 р. кількість жінок у парламенті складала 20,8% (у 2020 р. – 12,8%). Жін-
ки нерідко зазнають дискримінації у співбесіді з потенційним роботодавцем. Зокрема, йдеться про безліч оголошень у засобах масової інформації 
щодо наймання на роботу, які містять вимоги щодо віку та статі працівника. Особливо часто застосовується відсів за статевою ознакою, 
коли мова йде про високооплачувані та престижні посади. Пандемія ще більш поглибила проблеми гендерної нерівності в Україні. Майже 40% 
опитаних жінок почали отримувати менший дохід, також зберігся розрив у 20% між зарплатами жінок і чоловіків на однакових посадах. Не менш 
важливу роль у встановленні гендерного збалансованого підходу у країні є знання про нього. Важливим аспектом гендерної рівності є самоосві-
та та розвиток жінок. Також проблемою в Україні та й загалом у світі є забезпечення гендерного балансу в культурі тих організацій, які згідно 
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зі стереотипами підходять лише чоловікам, зокрема йдеться про силові структури. Таким чином, встановлено, що в Україні ще мають місце 
прояви гендерної нерівності. Перешкоди для гендерного підходу виникають не лише через низький рівень обізнаності про гендерні проблеми або 
відсутність політичної волі для впровадження політики, а й через дуже повільний процес розробки державної політики та політичну реальність 
в Україні. Тому швидке реформування є найкращою можливістю інтегрувати інструменти гендерної рівності та гендерного підходу. Серед голо-
вних інструментів мають бути податкові пільги за дотримання гендерного балансу серед персоналу, імплементування гендерних квот у склад 
персоналу різних категорій, задіяння цифрової звітності підприємств, сприяння розвитку дистанційної зайнятості тощо.
Ключові слова: гендерний баланс, гендерна рівність, гендерний розрив, дискримінація, заробітна плата.
Рис.: 2. Бібл.: 17.
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Rudakova S. H., Shchetinina L. V., Poplavska O. M., Danylevych N. S., Lazarieva I. Ye. Gender Balance in Ukraine: The Indicators, Problems,  
and Digital Format of Support

The purpose of the article is to study the theoretical and practical principles of ensuring gender balance in the country as a prerequisite for gender equality. Gen-
der equality is a state of equal access to resources and opportunities, regardless of gender, in particular equal participation in economic activity and decision-
making, as well as a state of valuation of different aspirations and needs equally, regardless of gender. Ensuring gender equality in all spheres of human activity 
is also regulated by Art. 24 of the Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine «On Ensuring Equal Rights and Opportunities for Women and Men», ratified by 
the ILO Convention No. 100 on equal remuneration of men and women for work of equal value and the Association Agreement between Ukraine and the EU. 
The article explores the gender balance in domestic enterprises. The ratio of the average wages of women and men in the period 2016–2021 has the dynamics 
towards reducing the gender gap. In 2021, the gender gap in Ukrainian organizations amounted to 70.8%. In general, in the rankings for 2020, Ukraine ranks 
60th out of 160 countries. The most problematic in achieving gender equality in wages are the following areas of activity: agriculture, forestry, fisheries, arts, 
sports and recreation, financial and insurance activities, postal and courier delivery. In Ukraine, as in other European countries, there are gender stereotypes of 
professions, due to the nature of work. More «male» are considered the sphere of construction, transport, agriculture, forestry and fisheries, as well as manu-
facturing industry. More «female» areas of activity include the sphere of health care and social assistance. An important indicator of gender discrimination is 
women’s participation in politics. As of the beginning of 2021, the number of women in the parliament was 20.8% (in 2020 – 12.8%). Women are often discrimi-
nated against in an interview with a potential employer. In particular, there are many advertisements in the media regarding hiring, which contain requirements 
regarding the age and gender of the employee. Sex screenings are especially often used when it comes to highly paid and prestigious positions. The pandemic 
has further exacerbated the problems of gender inequality in Ukraine. Almost 40% of women surveyed began to earn less income, and there was also a gap 
of 20% between the salaries of women and men in the same positions. An equally important role in establishing a gender-balanced approach in the country is 
knowledge. An important aspect of gender equality is women’s self-education and development. Another problem in Ukraine and in the world in general is to 
ensure gender balance in the culture of those organizations that, according to stereotypes, are suitable only for men, in particular, law enforcement agencies. 
Thus, it is determined that there are still manifestations of gender inequality in Ukraine. Obstacles to the gender approach arise not only because of the low level 
of awareness of gender issues or the lack of political will to implement policies, but also because of the very slow process of public policy development along with 
the political reality in Ukraine. Therefore, a rapid reform is the best opportunity to integrate the instruments of gender equality and gender approach. Among 
the main instruments should be tax incentives for maintaining a gender balance among staff, implementing gender quotas in the composition of staff of various 
categories, using digital reporting of enterprises, promoting the development of remote employment, etc.
Keywords: gender balance, gender equality, gender gap, discrimination, wages.
Fig.: 2. Bibl.: 17.
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Гендерна рівність, також відома як рівність ста-
тей, є станом однакової доступності до ресурсів 
та можливостей незалежно від статі, зокрема 

однакової участі в економічній діяльності, у прийнят-
ті рішень, а також станом оцінки різних прагнень і 
потреб рівною мірою, незалежно від статі. Її закріпле-
но загальною декларацією прав людини, яка визначає 
рівні права жінок і чоловіків. Адже, на жаль, жінки, 
як і раніше, є найбільш вразливою групою у світі, яка 
потребує додаткових механізмів захисту. Водночас 
цифровізація суспільних процесів створює набагато 
більше можливостей забезпечення гендерної рівно-
сті, ніж їх було раніше. Державні органи влади завдя-
ки електронній звітності мають змогу контролювати 
дотримання гендерного балансу як передумови ген-
дерної рівності, на макро- та мікрорівнях. 

Проблемні питання гендерного балансу дослі-
джено у працях багатьох учених. Так, зокрема, можна 
виділити таких вітчизняних і зарубіжних науковців, 
як: В. Покрищук, І. Фальоса, О. Бакуменко, С. Цимба-
люк, О. Поплавська та інші. Як правило, у досліджен-
нях учені оперують поняттям «гендерна рівність»,  
а не «гендерний баланс». Тоді як найлегше оцінити та 
вплинути саме на гендерний баланс. 

Метою статті є дослідження теоретичних і 
практичних засад забезпечення гендерного балансу 
в країні.

Розглянемо дотримання гендерної рівності на 
вітчизняних підприємствах, тобто у трудовій сфері. 
Підприємства та установи мають дотримуватися пра-

вових норм, якими встановлено вимогу гендерної рів-
ності. Наймані працівники обох статей повинні мати 
однакові трудові права, що врегульовано ст. 24 Кон-
ституції України, Законом України «Про забезпечен-
ня рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» [4], 
ратифікованою ще у 1956 р. Конвенцією МОП № 100 
про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю 
рівної цінності, Угодою про асоціацію між Україною та 
ЄС, в якій також міститься стаття про забезпечення 
гендерної рівності в економічному житті [1]. 

Законодавством України закріплені рівні права 
та можливості жінок і чоловіків на ринку праці, од-
нак на практиці формальні правила не працюють, 
і ситуація у сфері зайнятості виглядає як дискримі-
наційна. Сучасне українське законодавство не відпо-
відає вимогам гендерної нейтральності. Заборона й 
обмеження доступу працівників жіночої статі до ряду 
професій збільшують витрати роботодавця, таким 
чином, знижуються конкурентні переваги жінок по-
рівняно з чоловіками.

Розглядаючи показники за останні роки, можна 
побачити, що у 2021 р. показник гендерного 
розриву на вітчизняних підприємствах склав 

70,8%, загалом у світі гендерна рівність оцінюється 
в 68%. За 2020 р. в Україні даний показник становив 
68,1%, у 2019 р. – 68,4% (рис. 1). У рейтингах за 2020 р. 
Україна посіла 60 місце зі 160 країн. Тоді як Молдова 
обіймає 23 місце, Білорусь – 29, Польща – 40, Грузія – 
74 місце. У 2019 р. Україна займала 61 місце з-поміж 
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Рис. 1. Динаміка показника гендерного розриву в Україні за період 2016–2021 рр., % 
Джерело: складено за [6].
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154 країн світу. Тож за три роки Україні вдалося по-
ліпшити свої показники в забезпеченні гендерної рів-
ності лише на одну позицію. 

Показник гендерного розриву в рівні щомісяч-
ної заробітної плати на підприємствах в Україні у 
2021 р. складав 21,2%. За період 2016–2021 рр. спів-
відношення середньої заробітної плати жінок і чоло-
віків мало динаміку до зменшення розриву (рис. 2). За 
цей період показник зменшився на 7,3 в. п.

Найбільш проблемними щодо досягнення ген-
дерної рівності в оплаті праці є такі сфери 
діяльності, як: сільське, лісове, рибне госпо-

дарство, мистецтво, спорт і відпочинок, фінансова та 
страхова діяльність, поштова та кур’єрська доставка. 
У бібліотеках, архівах та інших закладах культури 
протягом 2016–2021 рр. жінки отримували більшу за-
робітну плату, ніж чоловіки. Це можна пояснити тим, 
що зазвичай у бібліотеках та архівах України працю-
ють переважно жінки, які мають значний досвід та 
високу категорію у цій сфері, а отже, отримують вищу 
порівняно із чоловіками винагороду за працю.

Незважаючи на декларовану в нормативно-пра-
вових актах толерантність до обох статей, в Україні, 

Рис. 2. Співвідношення між рівнем середньої заробітної плати жінок і чоловіків на вітчизняних підприємствах  
за період 2016–2021 рр., %

Джерело: складено за [7].

як і у інших країнах Європи, існують гендерні стерео-
типи професій, що обумовлено їхньою специфікою 
роботи та професійними традиціями [2]. Найбільш 
«чоловічими» вважають сферу будівництва (част-
ка чоловіків – 80%) та транспорту (69,5%). До таких 
сфер можна віднести також сільське, лісове та риб-
не господарство (69,7%) та промисловість (61,6%). До 
найбільш «жіночих» сфер діяльності відносять сфе-
ру охорони здоров’я та надання соціальної допомоги 
(частка жінок – 82,9%). У сфері освіти співвідношення 
між рівнем середньої заробітної плати жінок і чолові-
ків становить 95,4% при частці жінок у цьому секторі 
економіки – 77,8%. Подібна ситуація, але менш контр-
астна, спостерігається у сферах охорони здоров’я та 
надання соціальної допомоги, де співвідношення між 
рівнем середньої заробітної плати жінок і чоловіків 
становить 90,1% при частці жінок у цьому секторі 
економіки – 82,9% [11]. Економічна активність жінок і 
чоловіків має також значні розбіжності. Так, у 2021 р.  
рівень зайнятості жінок був на рівні 46,7%, тоді як у 
чоловіків – 62,8% [5].

Важливим індикатором наявності гендерної 
дискримінації є участь жінок у політиці. Станом на 
початок 2021 р. кількість жінок в українському парла-
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менті складала 20,8%, тоді як у 2020 р. – 12,8%. Тобто 
спостерігаються значні зміни в частці жінок у Вер-
ховній Раді протягом 2020–2021 рр. – 8 відсоткових 
пунктів. Справа в тому, що в новому Виборчому ко-
дексі прописані гендерні квоти на рівні 40%: в кожній 
п’ятірці виборчого списку повинні бути як чоловіки, 
так і жінки. Більше половини жінок-депутатів у парла-
менті лише у двох країнах – Болівії та Руанді. У Руанді 
всього 80 парламентаріїв, із них 49 – жінки (61,3%), у 
Болівії зі 130 депутатів – 69 жінок (53,1%). Понад 40% 
жінок засідають у парламентах відразу декількох єв-
ропейських країн: у Швеції (164 жінки із 349 – 47%), 
Бельгії (61 жінка зі 150 – 40,7%), Португалії (92 жінки 
з 230 – 40%), Норвегії (70 жінок зі 169 – 41,4%), Іспанії 
(154 жінки із 350 – 44%), Швейцарії (83 жінки з 200 – 
41,5%), у Македонії (48 жінок зі 120 – 40%) [12]. 

Слід зауважити, що існує ще ряд сфер, в яких 
відбувається дискримінація за гендерними 
ознаками, проте в рамках цієї роботи немає 

можливості розкрити їх детально: це роль жінки в ро-
дині, в управлінні тощо. Найгірша ситуація в Україні 
(як і в більшості країн світу) склалася з участю жінок 
у політиці. Загалом ситуацію можна оцінити як дуже 
повільний прогрес, який відбувається переважно за-
вдяки більшому залученню жінок в економічну діяль-
ність і сферу державного управління [3].

Жінки зазнають дискримінації під час співбе-
сіди з потенційним роботодавцем. Зокрема, йдеться 
про безліч оголошень про наймання на роботу у за-
собах масової інформації, які містять вимоги до віку 
та статі працівника. Особливо часто застосовується 
відсів за статевою ознакою, коли мова йде про ви-
сокооплачувані та престижні посади. Зазвичай такі 
оголошення можна зустріти у приватних агенціях з 
працевлаштування або навіть у державних центрах 
зайнятості. Надзвичайно поширеною є практика від-
мови у прийомі на роботу на підставі сімейного стану 
та віку жінки. Зокрема, дискримінації при прийомі на 
роботу зазнають незаміжні жінки, жінки з малими ді-
тьми та жінки старші 40 років. При цьому освіта, до-
свід і професійні якості, як правило, до уваги не бе-
руться [9].

За висновками Дослідницького центру кадро-
вого порталу hh.ua, будувати, виробляти, перевози-
ти, захищати, керувати – це обов’язки «чоловічих» 
вакансій. Турбуватися про суспільство й обслуго-
вувати його членів, на думку роботодавців, – «жі-
ноча» робота. Суто чоловічих вакансій більше, аніж 
жіночих і, здебільшого, вони краще оплачуються.  
У 2013 р. на Міжнародному кадровому порталі hh.ua 
стать бажаного працівника вказувалася у 7% вакан-
сій. Найчастіше очікувану стать кандидата вказують 
у так званих традиційно «чоловічих» галузях ринку 
праці: «робочий персонал», «безпека», «інсталяція, 
сервіс», «транспорт, логістика» та «автомобільний 
бізнес» [13].

Водночас українські великі компанії все часті-
ше використовують світові практики та проводять 
гендерну політику в організаціях. Велика кількість 
компаній пропагують принципи дотримання гендер-
ної рівності, надають рівні можливості для розкриття 
особистості співробітників незалежно від статі [16]. 
У багатьох країнах Заходу вже є практика запрова-
дження квот щодо кількості жінок у наглядових радах 
публічних компаній. Подібна практика в Україні ще 
не використовується, але може бути дуже корисною. 

Гарним прикладом є компанії, де гендерну рів-
ність сприймають як частину корпоративної 
культури. У таких компаніях існує рівність в 

оплаті праці: для рівноцінних позицій за однакових 
кваліфікації та умов праці компенсація трудових 
зусиль для чоловіків і жінок є рівнозначною. Керів-
ництво фокусується на hard/soft skills при відборі 
персоналу, а не на статі чи інших ознаках. Подібний 
світогляд має віддзеркалення і в комунікаціях, коли 
вони є гендерно коректними, і навіть в таких питан-
нях, як використання фемінітивів для позначення 
посад, котрі обіймають жінки. Для міжнародних ком-
паній правила дотримання гендерного балансу давно 
вже є нормою. Українські представництва великих 
компаній імплементують досвід зарубіжних колег. 
Забезпечення гендерного балансу в усіх вітчизняних 
компаніях, а не тільки в компаніях з іноземним капі-
талом, можливе завдяки імплементуванню гендерних 
квот у склад різних категорій персоналу, звітності їх 
дотримання, а також цифровізації процесів подання 
цієї звітності. Коли гендерна рівність стане нормою 
для економічного та господарського життя в країні, 
нормативи та пільги можна буде відмінити.

Пандемія ще більш поглибила проблеми ген-
дерної нерівності в Україні. У 50% підприємств, за да-
ними дослідження Українського Жіночого Конгресу, 
дохід знизився. І це не могло не вплинути на дохід 
жінок. Нещодавно Асоціація жінок-юристок України 
«Юрфем» у партнерстві з Офісом Урядової уповно-
важеної з питань гендерної політики, Міжфракцій-
ним депутатським об’єднанням «Рівні можливості» 
та за підтримки Програми розвитку ООН в Україні 
опублікувала дослідження «Вплив СOVID-19 на пра-
ва жінок в Україні» [10]. За цими даними, майже 40% 
опитаних жінок стали отримувати менший дохід, та-
кож зберігся розрив у 20% між зарплатами жінок і чо-
ловіків на однакових посадах.

Однак є також і позитивні наслідки СOVID-19. 
Роботодавці отримали можливість спростувати ген-
дерні стереотипи на практиці, оцінити результати ін-
дивідуальної трудової діяльності жінок і чоловіків в 
умовах дистанційної зайнятості. Тобто прискорення 
цифрових перетворень має поліпшити гендерний ба-
ланс і сприяти гендерній рівності. 

Розглянемо детальніше загальне співвідношен-
ня чоловіків і жінок серед керівників організацій та 
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підприємців в Україні станом на початок 2022 р. За-
галом співвідношення – 40% жінок проти 60% чоло-
віків. Тобто цей розрив майже зрівнявся, і через де-
кілька років, при збереженні тенденцій, стане 50% на 
50% [7].

Не менш важливу роль у встановленні гендерно-
го збалансованого підходу у країні є знання про нього. 
Важливим аспектом гендерної рівності є самоосвіта 
та розвиток жінок. В Україні існує багато проєктів, 
спрямованих на підтримку та менторство саме для 
жінок. Це є хорошим інструментом для розвитку та 
подальшого просування кожної майбутньої лідерки.

Україна є державою – членом ООН, а отже, 
зобов’язана впроваджувати резолюції Ради 
безпеки ООН. На сьогодні Рада безпеки ООН 

прийняла вісім резолюцій щодо гендеру. Крім того, 
Україна долучилася до досягнення цілей сталого роз-
витку (SDG), зокрема Цілі 5: Гендерна рівність [17].

Згідно з міжнародними, національними та нор-
мативними базами Ради Європи ключовими сферами 
гендерної рівності є: 

1. Участь жінок у політиці. 
2. Боротьба з гендерно зумовленим насиллям. 
3. Економічне розширення прав і можливостей 

жінок. 
4. Реагування на потреби жінок під час конфлік-

ту (зокрема внутрішньо переміщених жінок і 
жінок у секторі безпеки). 

5. Боротьба з гендерно зумовленими стереоти-
пами та сприяння гендерній рівності.

Політично-правова база в Україні має кілька 
основних напрямків: гарантія рівних прав і недис-
кримінації; рівні права чоловіків і жінок (особливо 
на ринку праці); захист вагітних жінок і материнства; 
захист від насильства щодо жінок; політична участь 
жінок; розробка механізмів гендерної рівності та за-
безпечення позитивних заходів (особливо пов’язаних 
з участю жінок у політиці).

У червні 2017 р. Кабінет Міністрів України при-
йняв постанову про створення посади Уповноваже-
ного Верховної Ради з питань політики гендерної 
рівності та затвердив його повноваження. Реалізація 
цієї постанови сприяла впровадженню ефективного 
механізму в галузі гендерної рівності та підвищенню 
ефективності заходів, спрямованих на забезпечення 
рівних можливостей для жінок і чоловіків. 

У 2018 р. уряд затвердив Державну соціальну 
програму забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків на період до 2021 р., що враховувала 
рекомендації ООН. Її впровадження є однією з умов 
асоціації з ЄС.

Основні заходи та цілі політики гендерної рів-
ності визначено в правовій і законодавчій базах, але 
все ще існує прогалина між процедурами й інститу-
ційними інструментами, які мають забезпечувати 
реалізацію гендерної перспективи в місцевій полі-

тиці, участь жінок у суспільному житті чи розробку 
цільових заходів для поліпшення становища жінок. 
Проблематичним є те, що гендерний підхід досі не є 
широко визнаним, а гендерну рівність вважають суто 
жіночою проблемою чи темою. Через таке сприйнят-
тя гендерна рівність не є пріоритетом для місцевих 
і регіональних органів влади, особливо в контексті 
конфлікту та обмежених фінансових ресурсів, а та-
кож відсутності державної підтримки в цій сфері [15].

Розглядаючи проблемні питання та фактори, 
котрі впливають на існування гендерного роз-
риву, важливо сказати про традиційність у 

розподілі ролей у сім’ях [14]. Тут йдеться про те, що 
переважно жінки доглядають дітей, що сприяє втра-
ті можливості професійного розвитку та побудови 
кар’єри. Державна соціальна програма забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 2021 р.  
одним із показників оцінювання результатів вирішен-
ня проблеми гендерних розривів в оплаті праці за-
пропонувала збільшення частки чоловіків серед осіб, 
що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку. Цільовий орієнтир, 
передбачений програмою на 2020 р., дорівнював 2,5%, 
на 2021 р. ‒ 3% [14]. 

Сьогодні складно спрогнозувати успіх цієї про-
грами через брак статистичної інформації, проте такі 
дії значно скоротять обсяг втрати жінками роботи у 
зв’язку з відсутністю в компанії від 3-х до 6-ти років 
(мається на увазі той факт, що офіційно декретну від-
пустку по догляду за дитиною можна оформити з по-
важних причин до 6 років).

Також проблемою в Україні та й загалом у світі 
є забезпечення гендерного балансу в культурі тих ор-
ганізацій, які, згідно зі стереотипами, підходять лише 
чоловікам, зокрема йдеться про силові структури. 
Сьогодні для України в умовах війни це питання є ак-
туальним як ніколи [8].

Порівняно з 2014 р., коли кількість жінок-вій-
ськовослужбовців дещо перевищувала 14 тисяч, 1582 
з яких належали до офіцерського складу, 12388 – осо-
би рядового, сержантського та старшинського складу 
та 349 курсанток, у 2020 р. їхня кількість збільшилася 
в понад два рази. Наразі станом на жовтень 2022 р. 
в Україні кількість жінок, які служать і працюють у 
Збройних Силах, дорівнює понад 20,6% (близько 40 
тис. осіб). Це один із найбільших відсоткових показ-
ників жінок у співвідношенні до загальної чисельнос-
ті війська навіть серед багатьох армій НАТО [7; 8]. 

У Збройних Силах України також існує низка 
проблем, що зумовлюють гендерний дисбаланс на 
військовій службі, зокрема гендерно-корпоративні 
стереотипи (стримування професійного розвитку 
жінок), адміністративно-побутові умови (наприклад 
обмеженість доступу до оснащених місць для гігіє-
ни), ліберальний інститут адміністративних право-
порушень (більш лояльний до жінок порівняно з чо-
ловіками) тощо. 
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ВИСНОВКИ
Перешкоди для гендерного підходу виникають 

не лише через низький рівень обізнаності про гендер-
ні проблеми або відсутність політичної волі для впро-
вадження політики, а й через дуже повільний процес 
розробки державної політики та політичну реаль-
ність в Україні. Тому швидке реформування є найкра-
щою можливістю інтегрувати інструменти гендерної 
рівності та гендерного підходу в нові процедури, що 
розробляються, а також у програми розвитку можли-
востей і бюджетування, орієнтованого на них, тощо. 
Серед головних інструментів, на нашу думку, мають 
бути податкові пільги за дотримання гендерного ба-
лансу серед персоналу; імплементування гендерних 
квот у склад персоналу різних категорій; задіяння 
цифрової звітності підприємств; сприяння розвитку 
дистанційної зайнятості тощо.                  
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Степанова Е. Р. Соціальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб
Метою статті є аналіз шляхів соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб у сучасних умовах війни. Для досягнення даної мети були 
використані методи аналізу (для аналізу поточного стану соціального захисту та соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб); мо-
нографічний метод (для відображення ситуації із внутрішньо переміщеними особами в сучасних військових умовах); абстрактно-логічний метод 
(для підбиття підсумків зібраного матеріалу). За сучасних умов виникає все більша необхідність у соціальному захисті та соціальному забез-
печенні. Після російської військової агресії 2014 року в українському суспільстві з’явилася така група населення, як внутрішньо переміщені особи. 
В українському законодавстві це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних 
підставах і має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання в результаті або з метою 
уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій 
природного чи техногенного характеру. Внутрішньо переміщеними особами є люди, що були змушені раптово тікати зі своїх будинків у резуль-
таті збройного конфлікту, внутрішньої ворожнечі, систематичних порушень прав людини або стихійних лих, але знаходяться на території 
власної країни. Наразі на території України для внутрішньо переміщених осіб діють ряд соціальних пільг, а також міжнародні програми допомоги, 
зокрема: Програма Міністерства соціальної політики, Програма уряду ООН, Всесвітня продовольча програма ООН, Програма Управління Верхо-
вного комісара ООН у справах біженців, Програма Міністерства соціальної політики разом із ЮНІСЕФ, Міжнародний Комітет Червоного Хреста в 
Україні спільно з Товариством Червоного Хреста України.
Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, міжнародні організації, соціальний захист, допомога, збройний конфлікт, військова агресія.
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Stepanova E. R. Social Security of Internally Displaced Persons
The purpose of the article is to analyze the ways of social security for internally displaced persons in the ongoing wartime context. To achieve the article’s purpose, 
the author used the methods of analysis (to analyze the current state of social protection and social security of internally displaced persons); monographic method 
(to reflect the situation with internally displaced persons in the ongoing wartime context); abstract-logical method (to summarize the collected material). Under 


