ФАКТИ ТА ЦИФРИ
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неповних сімей України – це сім’ї, де дітей виховує одна мати. 1
приділяє уваги вихованню дитини середньостатистичний український батько,
32% татусів допомагають дітям робити уроки, 24% татусів у своїх обов’язках
мають супровід дітей до школи.2

Реалізація прав дітей
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сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування сьогодні проживає в Україні.3
дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 3288 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування функціонує в Україні.4

3653

дітей усиновлено протягом 2008 року.5
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1

населення України потерпали від насильства в сім’ї впродовж свого життя,
причому 30% зазнавали насильства у дитячому віці.6
осіб, які вчинили насильство в сім’ї, було поставлено на облік органами внутрішніх
справ за 10 місяців 2009 року. 7
викликів, що надходять до міліції, стосуються домашнього насильства.8 119 000
виїздів через сімейні конфлікти було здійснено за 10 місяців 2009 року.9
жінок, що потрапляють до лікарень з тілесними травмами, є жертвами домашнього
насильства. 10

За даними Державного комітету статистики України.
«Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні» з посиланням на соціологічні дослідження,
http://www.undp.org.ua/ua/media/41-democratic-governance/853-organizations-of-responsible-fathering-unite-in-a-powerful-movement-withsupport-from-undp
3
За даними Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.
4
За даними Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.
5
За даними Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту
станом на 31.12.2008, http://www.ditu.gov.ua/general/2615.
6
Результати дослідження GfK Ukraine на замовлення «Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні», яке проводилось
впродовж листопада-грудня 2009 року.
7
За даними Міністерства внутрішніх справ України.
8
За даними дослідження Донецької обласної Ліги ділових і професійних жінок.
9
За даними Міністерства внутрішніх справ України.
10
За даними дослідження Донецької обласної Ліги ділових і професійних жінок.
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заробіток жінок у відсотках від середньостатистичного у чоловіків. 11
працює жінка, ніж чоловік, праця в домашньому господарстві не враховується як
продуктивна, а тому не оплачується й не враховується в пенсійних схемах.12
жінок серед працівників дошкільних закладів, 84,5 % – в середніх школах. Загалом,
жінки працюють у соціально важливих, але низько оплачуваних державних
секторах (наприклад, освіта, охорона здоров’я та соціальні послуги). 13

Представництво жінок у політиці
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місце займає Україна по представництву жінок у політиці серед 134 країн, в яких
проводилося дослідження Всесвітнього економічного форуму «Глобальний
гендерний розрив. Звіт за 2009 рік», при тому, що загальний рейтинг України у
цьому індексі 61.14
жінок серед депутатів Верховної Ради України. Відсоток жінок в новообраному
Європейському Парламенті складає 35%15, у Швеції - 47%; Фінляндії - 41.5%;
Болгарії - 21.7%; Естонії - 20.8%; Польщі - 20.2%; Латвії - 20%; Словаччині 19.3%.16

Представництво жінок у приватному секторі
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економічних ресурсів контролюють жінки. 17
приватних підприємців складають жінки, вони керують 26% малих підприємств,
15% середніх та 12% великих.18

Тривалість життя чоловіків та жінок
на 12 років
40%

11

менше живуть чоловіки в Україні у порівнянні з жінками.19
чоловіків у віці від 16 років помирають до досягнення ними пенсійного віку.20

Порівняльне дослідження України та ЄС «Жінки та чоловіки на ринку праці України» на замовлення «Програми рівних можливостей
та прав жінок в Україні», 2008 рік.
12
Українська Гельсінська спілка з прав людини http://helsinki.org.ua/index.php?id=1245859923 .
13
Проект державної доповіді «Ґендерна освіта і просвіта в Україні: 2008».
14
Дослідження Всесвітнього економічного форуму «Глобальний гендерний розрив. Звіт за 2009 рік» http://www.weforum.org/en/Communities/Women%20Leaders%20and%20Gender%20Parity/GenderGapNetwork/index.htm
15
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=45&pageRank=3
16
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2052&langId=en
17
Інститут демографії НАН України.
18
Те ж саме 17.
19
Державний комітет статистики України.
20
Те ж саме 17.

Національне законодавство та міжнародні зобов’язання України
 Україна ратифікувала всі базові конвенції з захисту прав людини
Україна ратифікувала всі базові конвенції ООН з захисту прав людини, які стосуються прав
жінок та захисту прав дітей. Україна приєдналася до Конвенції з ліквідації всіх форм
дискримінації щодо жінок та її факультативного протоколу, а також Конвенції ООН з захисту прав
дитини. Україна ратифікувала всі базові конвенції Міжнародної організації праці, включаючи
Конвенцію щодо рівної оплати праці чоловіків та жінок, Конвенцію щодо дискримінації у галузі
праці, а також Конвенцію щодо рівного ставлення та рівних можливостей для чоловіків і жінок, які
суміщають працю з сімейними обов’язками.
Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального
розбещення (CETS 201) та про заходи щодо протидії торгівлі людьми (CETS 197) плануються до
ратифікації в Україні. Європейська соціальна хартія (CETS 163) була ратифікована, але вимагає
практичних кроків для реалізації Україною.
Україна приєдналася до Пекінської декларації та Платформи дій, підписала Декларацію
розвитку тисячоліття, а також визначила показники Цілей розвитку тисячоліття в якості ключових
завдань для підвищення ролі жінок в українському суспільстві.
 В Україні вдалося розробити всебічне законодавство у галузі прав жінок та захисту
прав дітей
-

-

-

основні принципи закріплені Конституцією України;
Закон України «Про охорону дитинства» вiд 26 квітня 2001 року;
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 року;
Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8
вересня 2005 року;
Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» від 5 березня 2009 року;
Закон України «Про боротьбу з дитячою порнографією» від 20 січня 2010 року;
Указ Президента України «Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів
виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 26
липня 2005;
Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних
інтересів дітей» від 5 травня 2008 року;
Розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про схвалення Концепції Державної
програми реформування закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» від 11 травня 2006 року;
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми з
утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року» від 27
грудня 2006 року.

Програма Європейського Союзу «Права жінок та дітей в Україні»
Європейський Союз активно підтримує захист прав дітей та жінок, надаючи пакет
технічної допомоги з бюджетом у 14 мільйонів Євро через свою програму «Права жінок та дітей в
України». Реалізацію даної програми заплановано до кінця 2011 року. Працюючи спільно з
Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту, а також іншими зацікавленими міністерствами та
громадськими організаціями, програма складається з п’яти основних компонентів, чотири з яких
провадяться міжнародними донорами, а саме Міжнародною організацією праці, Радою Європи,
Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй, та ЮНІСЕФ, а також компанією Сафеж.
Серед питань, над якими працює програма: попередження домашнього насильства, захист дітей
та забезпечення рівності між жінками та чоловіками на роботі.
Корисні посилання:
Міністерство
України
у
справах
сім’ї,
молоді
та
спорту
http://www.kmu.gov.ua/sport/control/
- Представництво ЮНІСЕФ в Україні - http://www.unicef.org/ukraine/
- проект Міжнародної організації праці «Рівність жінок і чоловіків у світі праці» http://www.gender.ilo.org.ua
- проект Програми розвитку ООН «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні» http://gender.org.ua/
- проект Ради Європи «Проект із зміцнення та захисту прав жінок та дітей в Україні» www.coe.int/tres

