
 

 

Додаток 4 

 

 

Порівняльна таблиця РНП 2018 та 2019 рр.  

в частині забезпечення гендерної рівності  

 

 2018 2019 

Назва компоненту  Розділ ІІ. Оборонні/військові питання 
2.1. Реформування сектору безпеки і оборони 

України  
2.1.3. Забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок та чоловіків у секторі безпеки і оборони 

України  

Розділ І. Політичні та економічні питання.  
Стратегічна мета 1.2. Забезпечення прав і свобод людини відповідно до критеріїв, норм та 

принципів НАТО та ЄС  
Ціль 1.2.5 Рівні права та можливості жінок і чоловіків у секторі безпеки і борони України 

Кількість завдань 
та заходів 

8 заходів 
 

12 пріоритетних завдань, 25 заходів  

Зміст заходів Розробити стратегію забезпечення  
гендерної рівності у секторі безпеки і оборони 
України 

 
Вивчити та впровадити досвід  
держав –членівНАТО та держав–партнерів щодо 
сучасних принципів гендерної рівності у 
складових сектору безпеки та оборони України 
відповідно до стандартів і рекомендацій  
НАТО 
 
Удосконалити нормативно-правову базу з 
питань дотримання принципу рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків у секторі безпеки 
і оборони України 
 
Упровадити інститут радників з гендерних 
питань у складових сектору безпеки і оборони 
України, у тому числі на громадських засадах 

 

Забезпечити виконання заходів, передбачених 
на 2018 рік Ціллю партнерства "G 0013. Гендерні  

Пріоритетні завдання  

30. Інформування громадськості щодо 
впровадження гендерної рівності у 
складових сектору безпеки і оборони 
України відповідно до стандартів та 
рекомендацій НАТО; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

31. Впровадження Національного плану дій 
з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 
1325 "Жінки, мир, безпека" та відповідних 

Заходи  

Провести у регіонах України семінари та 
тренінги для представників ЗМІ стосовно 
забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок та чоловіків у СБО України (4 
квартал).  
Провести засідання у форматі круглого 
столу за участю представників СБО 
України щодо гендерної рівності у СБО 
України (4 квартал). 
Сприяти розповсюдженню в 
аудіовізуальних (електронних) ЗМІ 
соціальної реклами щодо гендерної 
рівності в СБО України (4 квартал)  
Забезпечити у взаємодії з міжнародними 
організаціями проведення конференції з 
питань гендерної рівності та ролі жінок у 
процесах забезпечення миру і безпеки. 
 
Запровадити базу даних з обліку персоналу 
за гендерним кар’єрним зростанням та 
професійною підготовкою у структурі НГУ 



перспективи" у рамках участі України в Процесі 
планування та оцінки сил (ППОС/PARP) 
Програми НАТО  
"Партнерство заради миру" 
 
Налагодити співробітництво між  
Міністерством оборони України та Центром 
захисту цивільних у  
Конфлікті (CIVIC) 
 
Розробити моніторингову картку щодо участі 
жінок у встановленні миру та запобіганні 
конфліктам та підготувати інформаційно-
просвітницькі матеріали,  
інфографіки з питань рівності прав та 
можливостей жінок і чоловіків у сфері безпеки і 
оборони України 
 
Проводити на постійній основі моніторинг  
дотримання принципів гендерної рівності  
у складових сектору безпеки  
і оборони України 
 
Забезпечити на постійній основі  
інформування громадськості України щодо 
впровадження принципів гендерної  
рівності у складових сектору безпеки і оборони 
України відповідно до стандартів  
та рекомендацій НАТО 

 

резолюцій щодо миру та безпеки жінок;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Визначення в органах системи 
Міністерства внутрішніх справ України 
структурних підрозділів/працівників, до 
функціональних обов'язків яких буде 
включено гендерні питання;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. Проведення тренінгів з питань 
гендерної обізнаності;  
 
 
 
 
 
 
 
 

(4 квартал).  
Запровадити гендерну експертизу на 
етапах планування, проведення та оцінки 
міжнародних та національних операцій, у 
т.ч. для міжнародних операцій з 
підтримання миру і безпеки (4 квартал). 
Впровадити тренінги з питань гендерної 
обізнаності для особового складу НГУ, у т.ч. 
включити навчальні програми в процес 
професійного розвитку військової кар’єри, 
підвищення кваліфікації, підготовки та 
навчання підрозділів перед розгортанням 
(до місії, операції), (4 квартал).  
 
Визначити в органах системи МВС України 
структурні підрозділи/працівників, до 
функціональних обов’язків яких буде 
включено гендерні питання (2 квартал). 
Розробити та затвердити положення про 
структурні підрозділи та працівників, до 
функціональних обов’язків яких буде 
включено гендерні питання в 
центральному апараті МВС України та 
органах системи МВС України (2 квартал). 
Ввести відповідні зміни щодо структурних 
підрозділів/працівників, до 
функціональних обов’язків яких буде 
включено гендерні питання, до штатів 
закладів вищої освіти із специфічними 
умовами навчання (2-4 квартали).  
 
Розробити типовий порядок проведення 
тренінгу з питань гендерної обізнаності та 
сформувати групи тренерів з таких питань 
для працівників органів системи МВС 
України (3 квартал). 
Провести тренінги з питань гендерної 
обізнаності для працівників органів 
системи МВС України (4 квартал). 
 
 



34. Включення тематики гендерної 
політики до навчальних програм у вищих 
військових навчальних закладах (закладах 
вищої освіти із специфічними умовами 
навчання);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. Запровадження гендерно 
дезагрегованого обліку даних та звітування 
за гендерним кар'єрним ростом та 
професійною підготовкою в складових 
сектору безпеки і оборони України;  
 
 
36. Гармонізація та впорядкування 
термінології щодо гендерно зумовленого 
насильства;  
 
37. Підвищення рівня розуміння гендерної 
тематики особовим складом складових 
сектору безпеки і оборони України;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Визначити пілотний (-і) навчальний заклад 
в органах системи МВС України та повести 
аналіз існуючих програм на предмет 
викладання гендерних питань (2 квартал). 
Розробити методичні рекомендації щодо 
включення гендерних питань в навчальні 
програми закладів вищої освіти із 
специфічними умовами навчання МВС 
України та органів системи МВС України (3 
квартал). 
Створити міжвідомчу робочу групу щодо 
запровадження в системі післядипломної 
освіти окремого курсу із гендерної 
тематики (4 квартал).  
 
Забезпечити ведення кадрової статистики з 
урахуванням статті (жінок і чоловіків, які 
займають відповідні посади, включаючи 
керівні, в органах системи МВС України), (4 
квартал).  
 
Розробити та внести на розгляд КМУ 
проект нормативно-правового акта про 
гармонізацію та впорядкування 
термінології щодо ГЗН (2-3 квартали). 
 
Забезпечити участь особового складу МО та 
ЗСУ (усіх рівнів) у тренінгах, семінарах, 
конференціях, зустрічах з гендерної 
тематики (протягом року).  
Включити гендерну тематику до 
навчальних програм та курсів у навчальних 
закладах МОУ та програм курсів науково-
педагогічного складу вищих військових 
навчальних закладів (3 квартал). 
Забезпечити участь військовослужбовців-
жінок у курсах в Навчально-науковому 
центрі міжнародної миротворчої діяльності 
Національного університету оборони 
України ім. І. Черняховського та курсах 
стосовно цивільно-військового 



 
 
38. Впровадження інституту радників з 
гендерних питань у Збройних Силах 
України;  
 
 
 
Реалізація військової кадрової політики з 
урахуванням рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків у складових сектору 
безпеки і оборони України1;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. Підготовка фахівців з питань гендерної 
політики для залучення до участі у 
міжнародних операціях з підтримання 
миру і безпеки, зокрема тих, що 
проводяться під егідою НАТО;  
 
40. Забезпечення міжвідомчої координації 
складових сектору безпеки і оборони 
України з метою ефективного 
впровадження державної політики щодо 
забезпечення гендерної рівності. 

співробітництва (протягом року).  
 
Призначити радників з гендерних питань у 
Генштабі ЗСУ та у складі об’єднаних 
стратегічних і оперативних штабів, зокрема 
у складі штабів окремих видів ЗСУ та родів 
військ (2 півріччя). 
 
Провести гендерний аналіз реалізації 
військової кадрової політики щодо підбору, 
просування по службі, кар’єрного 
зростання і утримання на посадах 
військовослужбовців (2 квартал). 
Опрацювати питання щодо потреби в 
удосконаленні обліку особового складу з 
урахуванням гендерних питань (відповідно 
до стандартів НАТО) щодо кар’єрного 
зростання та професійної підготовки 
відповідно до статі із зазначенням даних 
(про стать, військове звання, керівний та 
штатний цивільний персонал), (4 квартал).  
 
Здійснити відбір та забезпечити участь 
військовослужбовців у міжнародних курсах 
з гендерних питань, у т.ч. таких, що 
проводяться НАТО, на стратегічному та 
оперативному рівні (2 півріччя).  
 
Забезпечити участь представників 
складових СБО України у засіданнях 
міжвідомчої робочої групи з питань  
імплементації Резолюції Ради Безпеки ООН 
№1325 «Жінки, мир, безпека» в СБО 
України (протягом року).  
 

Формат РНП Розділ, підрозділ, зміст заходу, відповідальні за 
виконання  
Всього – 5 розділів 

Змінений, відповідно до нового Положення про розроблення річних національних 
програм під егідою Комісії Україна - НАТО та оцінювання результатів їх виконання (Указ 
Президента України №298/2018)  

                                                           
1 Мабуть, технічна помилка. Пропущено нумерацію завдання.  



 
Розділ, стратегічна мета, ціль, акти законодавства, спрямовані на досягнення 
пріоритетних завдань, пріоритетні завдання, заходи, відповідальні виконавці, строк 
виконання  
Всього – 5 розділів, 312 пріоритетних завдань.  

 
 


