
ДОСЛІДЖЕННЯ І МЕТОДОЛОГІЯ

СТАН ДОТРИМАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ 
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ. ГЕНДЕРНИЙ ЗРІЗ 

* Опитування проводилося Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка 
з 27 вересня по 24 жовтня 2017 року в 24-х областях України та м. Києві. Всього опитано 2002 респонденти. 
Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 
1,34 – 2,24 відсотка. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю «віч-на-віч».

В 2017 році на замовлення Уповноваженого ВРУ з прав людини за підтримки проекту ПРООН «Зміцнення 
потенціалу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» та проекту Ради Європи 
«Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні» експертами ГО «Громадський холдинг 
«ГРУПА ВПЛИВУ» була розроблена Методологія моніторингу дотримання прав внутрішньо переміщених осіб для 
використання Секретаріатом Уповноваженого та партнерськими громадськими організаціями. На основі даних, 
отриманих в рамках загальноукраїнського репрезентативного опитування* із залученням фахівців ГО «Центр 
«Жіночі перспективи» зроблено відповідний гендерний аналіз, який дозволяє:

ВИСНОВКИ

Вжити необхідних 
заходів зі своєчасного 
інформування щодо 
державних норм і 
правил, що стосуються 
ВПО.

Розглянути питання 
про можливість 
зміцнення 
інституційного 
потенціалу органів 
влади на місцевому 
рівні через збільшення 
їх функціонального 
навантаження стосовно 
масового переміщення.

Забезпечити регулярну 
підготовку працівників 
як центральних 
апаратів органів 
державної влади, так і 
територіальних органів 
державної влади і 
органів місцевого 
самоврядування з 
питань прав людини та 
відповідну 
правозастосовчу 
практику.

Забезпечити задоволення конкретних потреб 
різних груп внутрішньо переміщених жінок, 
які піддаються різним формам дискримінації, 
в тому числі вдів, жінок-інвалідів, літніх жінок, 
жінок, що належать до ромів або ЛБТ, а також 
забезпечити довгострокові заходи щодо 
задоволення потреб внутрішньо переміщених 
жінок і дівчат.

Активізувати зусилля з надання жінкам, 
постраждалим від конфлікту … стійких 
економічних можливостей, а також ефективно 
вирішувати всі перешкоди на шляху 
забезпечення справедливої участі жінок у 
ринку праці.

Забезпечити внутрішньо переміщеним жінкам 
і дівчатам адекватний доступ до медичних 
послуг, освіти, харчування, житла, свободу 
переміщення, реєстрації, соціальних пільг, 
правосуддя і доступ до прийняття 
довгострокових рішень, а також забезпечити 
для них стабільну зайнятість.

Без зволікання впровадити комплексну 
стратегію, що передбачає активні і послідовні 
заходи, орієнтовані на жінок і чоловіків з усіх 
прошарків суспільства, з метою ліквідації 
дискримінаційних стереотипів і 
патріархальних уявлень про роль і обов’язки 
жінок і чоловіків в сім’ї та в суспільстві.

Жінки-ВПО перебувають у 
економічно-вразливішому стані ніж 
чоловіки, часто фінансово залежать 
від чоловіків чи інших членів родини, 
частіше ніж чоловіки утримують дітей, 
менше зайняті на ринку праці та 
започаткували власний бізнес, 
суттєво більше відчувають брак 
коштів, ніж чоловіки-ВПО та більше 
змушені заощаджувати. 

Аналіз проблем, з якими стикаються 
жінки ВПО, «успішність» в отриманні 
послуг демонструє, що жінки ВПО 
мають складніший доступ 
(практично в усіх сферах) до послуг та 
інформації про них. 

Загалом гендерна специфіка 
становища жінок-ВПО та 
чоловіків-ВПО в Україні дуже часто 
відтворює гендерні ролі та гендерні 
стереотипи: за жінками залишається 
функція обслуговування (у тому числі 
відвідування усіх державних та 
соціальних інституцій), догляд за 
дітьми та іншими родичами, а за 
чоловіками – функції «забезпечення» 
(заробляння грошей, в тому числі і 
нелегально, започаткування бізнесу, 
трудова міграція). 

Рекомендації 
Уповноваженого  ВРУ з прав 
людини в рамках УПО 2017 Рекомендації CEDAW 2017

Оцінити становище 
жінок та чоловіків 
ВПО, визначити 
особливості та 
особливі потреби 
щодо захисту їх прав

Виявити специфіку проблем ВПО-жінок в сферах 
взяття на облік; відновлення та оформлення 
документів, що посвічують особу; право на 
житло; право на охорону здоров’я; соціальний 
захист та пенсійне забезпечення; право на 
зайнятість; право на освіту; доступ до суду тощо

Визначити, наскільки 
дотримується 
принцип рівних 
можливостей жінок та 
чоловіків ВПО у сфері 
реалізації їх прав

ПЕРЕТИН ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ ТА ВІДВІДУВАННЯ КРИМУ

Більшість чоловіків взагалі 
жодного разу не ВІДВІДУВАЛИ 
АР КРИМ 

Кількість відвідин жінками Криму значно перевищують кількість відвідин чоловіками. Проте аналіз щодо Доне-
цької та Луганської областей показує, що частота і кількість відвідин жінками та чоловіками цих областей 
приблизно однаковий. Це може, серед іншого, свідчити про реальну небезпеку для чоловіків повертатися (навіть 
тимчасово) до АР Крим.

ЧОЛОВІКАМ ВДАВАЛОСЯ 
ВІДСТОЯТИ СВОЇ ПРАВА У СУДІ 
частіше ніж жінкам

40,5%

14,3%

10,7%

8,9%

16,1%

7,1%

7,1%

20,9%

12,5%

12,5%

8,3%

11,1%

4,2%

18,1%

61,5%

51,7%

Жодного разу не відвідували АР 
Крим після переміщення 

Не перетинали лінію 
зіткнення у межах Донецької 

та Луганської областей за 
дозвольною системою

Оформлення спадщини

Взяття на облік, як ВПО

З питань розлучення

Відновлення/оформлення 
документів, що посвідчують особу

Отримання відповідних
соціальних виплат

Встановлення факту
народження або смерті

ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З РІЗНИХ ПИТАНЬ

Вдалось 
відстояти 
права у 
суді

56,6%

48,5%

8,1
%

ГЕНДЕРНИЙ
РОЗРИВ

Усунути всі можливі 
перешкоди для доступу 
жінок до правосуддя, в 
тому числі шляхом 
забезпечення безоплатної 
правової допомоги та 
звільнення від судових 
витрат для жінок, які не 
мають достатніх коштів.

Виділяти достатні ресурси 
для фонду правової 
допомоги, а також для 
неурядових організацій, 
що сприяють доступу 
жінок до правосуддя.

Рекомендації CEDAW 2017



ЕКОНОМІЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ЖІНОК ВПО ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ
ТА ВІДСТОЮВАННЯ ПРАВ У СУДІ

Підвищувати 
інформованість жінок 
про їхні права та рівень 
їх правової грамотності 
в усіх питаннях, які 
охоплюються 
Конвенцією, з тим щоб 
вони могли відстоювати 
свої права.

Рекомендації CEDAW 2017

Більша відповідальність 
та додаткове навантаження 
по ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ 
ВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ 
ДІТЕЙ лежить на жінках-ВПО

БІЛЬША СОЦІАЛЬНА ВРАЗЛИВІСТЬ ЖІНОК: жінки-ВПО втричі частіше 
ніж чоловіки проживають у багатодітних родинах, майже удвічі частіше 
– у малозабезпечених та на 9% – у сім’ях, які перебувають у складних 
життєвих обставинах. 

Жінки-ВПО суттєво більше 
відчувають БРАК КОШТІВ, ніж 
чоловіки-ВПО та більше 
ЗМУШЕНІ ЗАОЩАДЖУВАТИ ТА 
ПОКЛАДАТИСЬ НА ПІДТРИМКУ 
ДЕРЖАВИ 

Проблема зайнятості 
є більш актуальною 
для жінок ВПО, адже 
більша кількість жінок 
НЕ ЗМОГЛА 
ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЬ 
НА НОВОМУ МІСЦІ

Жінки частіше чоловіків ЗВЕРТАЮТЬСЯ ДО ПРАКТИЧНО УСІХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, 
соціального захисту населення, державної міграційної служби та офісу Уповноваженого Верховної ради України 
з прав людини та до правоохоронних органів 
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27,9%

53,8%
60,5%

5,5%

10,1%

34,3%

19,0%
14
,5%

Багатодітна сім’я

Малозабезпечена сім’я

Сім’я у складних 
життєвих обставинах 

Змушені заощаджувати на харчуванні

Вистачає на харчування та необхідний 
одяг, взуття. Для інших покупок 

необхідно збирати або позичати гроші

Щомісячна адресна 
допомога ВПО є основним 

джерелом доходу 

43,2%

Жінки частіше чоловіків 
СТИКАЮТЬСЯ З НАСТУПНИМИ ПРОБЛЕМАМИ

16,6%

16,3%

7,5%

3,3%

5,5%

2,1%

1,1%

12,4%

16,3%

3,2%

3,4%

2,5%

1,4%

2,7%

Працювали за наймом (є запис у трудовій 
книжці або письмовий договір)

Працювали за наймом (усна домовленість, без 
офіційного оформлення)

Працювали на умовах самостійної 
зайнятості/індивідуальної трудової діяльності 

Працювали в режимі вільної зайнятості 
(фриланс)

Створювали власну справу/свій бізнес

Займались сільським 
домогосподарством/фермерством

Їздили на заробітки до іншого міста/регіону

Їздили на заробітки до іншої країни

Інше

Управління праці та соціального 
захисту населення

Державної міграційної служби

Місцеві державні адміністрації та 
органи місцевого самоврядування 

щодо забезпечення можливості 
безоплатного тимчасового проживання

Місцеві органи соціального захисту з 
питань отримання соціальної допомоги 

(за винятком пенсії)

Пенсійний фонд за призначенням або 
продовженням виплати пенсії

Центр зайнятості в пошуках роботи 
(звертались та отримали допомогу)

Вимоги надати додаткові 
документи, довідки, копії

Відсутність роз'яснень при 
зверненні до працівників/ 

недостатнє роз’яснення 

Недоступність інформації і 
роз’яснень про порядок 

процедури

Порушення строків 
надання послуги 

Погане облаштування 
приміщення 

Запитування про 
допомогу через 
систему центрів 
зайнятості

Залишились задоволеними 
результатом останнього 
звернення до центру 
зайнятості

Працює 
(має 
роботу, 
зайнятий/а)

48,6%

46,7%
41,4%

48,7%

ЗВЕРТАЛИСЬ ОСОБИСТО НЕ ВИНИКАЛО ПРОБЛЕМ

82,0%

31,0%

44,6%

43,8%

21,4%
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45,5%
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44,2%

9,4%

13,1%
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3,9%

4,3%

34,8%

31,5%

72,3%

40,1%

13,3%

15,4%

12,2%

10,1%

6,2%

6,7%

49,8%

50,0%

44,8%

15,1%

40,3%

43,9%87,3%

?

ГЕНДЕРНИЙ
РОЗРИВ

ГЕНДЕРНИЙ
РОЗРИВ

НА НОВОМУ МІСЦІ ПРОЖИВАННЯ
10
,2%

46,1%

35,9%


