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процесу

25 НАПРЯМКІВ СТРАТЕГІЇ 

160

209

ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ

Предмет моніторингу: 

Джерела даних: 

ЗАПРОПОНОВАНИХ ІНДИКАТОРІВ

відображають законодавчу 
та інституційну базу для 
здійснення заходів

оцінка заходів, політик, дій, 
що вживаються для 
виконання зобов’язань 
держави

відображають прогрес, 
досягнутий у реалізації прав 

людини в даному контексті

«Оцінка ефективності реалізації 
Стратегії ґрунтуватиметься на результатах 
виконання плану дій, позиції України 
у міжнародних рейтингах, результатах 
моніторингу України з боку міжнародних 
організацій, соціологічних дослідженнях, 
опитуваннях громадської думки» 
(Указ Президента)»

«Індикатори дотримання прав 
людини: посібник із вимірювання 
та реалізації», УВКПЛ ООН

СТРАТЕГІЯ

Підхід до моніторингу: 

65
структурних
індикаторів



ЗАГАЛЬНІ ВИКЛИКИ

Стратегія є дуже широ- 
ким за охопленням 
документом, що 
містить надто загальні 
формулювання 

чіткість імплементацій-
ного плану, орієнтовано-
го на визначений і 
вимірюваний результат; 
зважена пріоритезація 
напрямків / завдань для 
включення до 
імплементаційного 
плану.

РІШЕННЯ

Різнорівневість формулювання страте- 
гічних напрямів, дублювання завдань, 
негнучкість напрямків і завдань, спрямо-
ваних на вирішення певної проблеми 
(наприклад, питання, пов‘язані із конфліктом)

під час формулювання напрямів стратегічного 
документа варто орієнтуватись на сферу, 
а не окрему проблему, що має врегульовува-
тись в імплементаційному плані;
застосування єдиного підходу до формулюван-
ня завдань по всіх напрямках з відображенням 
наскрізних тем шляхом введення відповідних 
індикаторів, маркерів (наприклад, застосуван-
ня дезагрегованої статистики).

РІШЕННЯ

Дублювання інших стратегічних 
документів (аналіз продемонстрував 
перетинання більш ніж з 30)

перед розробкою імплементаційного 
плану варто провести мапінг (аналіз) 
стратегічних документів, які також 
стосуються проблематики прав людини 
(як прямо так опосередковано), щоб 
уникнути дублювання чи навпаки 
закрити прогалини;
при аналізі прогресу варто зважувати 
прогрес у виконанні інших, дотичних до 
напрямків Стратегії документів, задля 
отримання повної картини.

РІШЕННЯ

ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНІ ВИКЛИКИ

Відсутність 
фінансування 
для забезпечення 
виконання зобов’язань 
та заходів

імплементаційний документ 
має базуватися на 
спроможності бюджетів 
(державного чи місцевого) 
та пріоритезації 
напрямків/завдань;

аналіз заходів, 
передбачених у рамках уже 
прийнятих програм / планів 
/ стратегій і врахування вже 
виділеного фінансування 
для забезпечення 
взаємодоповнюваності та 
відсутності дублювання.

РІШЕННЯ

Нереалістичність термінів 
для досягнення мети (процес 
імплементації Плану засвідчив, 
що встановлені терміни великою 
мірою були амбіціями, а на практиці 
– не реалістичними для виконання 
та не підкріпленими ані наявністю 
політичної волі, ані відповідним 
бюджетним фінансуванням)

формулювання менш амбіційних, 
але більш точкових імплемента-
ційних планів, розрахованих на 
2-3 роки із належною пріоритеза-
цією та орієнтуватися на результат, 
адже документ з меншою 
кількістю заходів і реалістичним 
терміном їх реалізації може 
призвести до відчутніших 
результатів, аніж занадто загально 
сформульовані положення.

РІШЕННЯ

Слабкість політичного та інститу- 
ційного координаційного механізмів 
для забезпечення ефективної 
реалізації Стратегії (Стратегія перед- 
бачає не лише необхідність формування 
політик за різними напрямами, 
проте й прийняття різнорівневих рішень 
(на національному, місцевому рівні), 
ухвалення законів тощо). 

створення урядового координаційного 
центру не на рівні одного з міністерств, 
а на більш високому урядовому рівні;

налагодження тісної взаємодії з Парла-
ментом як на етапі розробки імплемента-
ційного документа так і в процесі його 
подальшої реалізації;

по можливості, проведення консультацій 
щодо місцевих пріоритетів та викликів, а 
також шляхів їх подолання.

РІШЕННЯ

МОНІТОРИНГОВІ ВИКЛИКИ

Відсутність інструментів та практики системного 
моніторингу та оцінки стратегічних документів 
(ані Стратегія, ані План дій не містять чітких 
вимірюваних індикаторів для оцінки результату, 
що унеможливлює системну об‘єктивну оцінку прогресу 
та несе ризик декларативності завдань)

запровадження чіткої моніторингової рамки
(якщо не на рівні Стратегії, то імплементаційного 
документу), яка б базувалась не на підході «виконано-
не виконано», а відповідала кращим світовим практикам 
і передбачала регулярний збір даних.

РІШЕННЯ

Брак статистичних даних, в тому числі дезагрегованих, 
які можна використовувати для оцінки (формулювання 
політик на принципах належного управління та досягнення Цілей 
сталого розвитку передбачає застосування підходу, заснованого на 
правах людини, а також принципу «не залишити нікого осторонь», 
які потребують наявності відповідних даних)

запровадження дезагрегованої статистики може стати одним із 
завдань для включення до нового імплементаційного документа;

формулювання індикаторів із урахуванням доступних наразі 
статистичних даних та їх дезагрегації.

РІШЕННЯ



ЗАГАЛЬНИЙ ПРОГРЕС ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ

Забезпечення прав учасників антитерористичної операції

Захист прав внутрішньо переміщених осіб

Протидія домашньому насильству

Забезпечення права на участь в управлінні державними справами та у виборах

Протидія гендерному насильству, торгівлі людьми та рабству

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Створення умов для свободи підприємницької діяльності

Підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини

Забезпечення права на працю та соціальний захист

Звільнення заручників та відновлення їх прав

Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність

Забезпечення права на справедливий суд

Забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань

Забезпечення права на освіту

Протидія катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

Забезпечення свободи думки і слова, вираження поглядів і переконань, доступу до інформації та вільного 
розвитку особистості

Вжиття необхідних заходів для захисту прав осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України

Забезпечення права на життя

Забезпечення прав біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, а також іноземців та осіб 
без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні

Забезпечення права на приватність

Забезпечення прав дитини

Забезпечення прав громадян України, які проживають у населених пунктах Донецької та Луганської областей, 
на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі 
повноваження

Забезпечення прав корінних народів і національних меншин

Забезпечення права на охорону здоров’я

Попередження та протидія дискримінації
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ПРОГРЕС ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗА ІНДИКАТОРАМИ

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

В результаті проведеного аналізу можна говорити про 
певний прогрес у досягненні виконання Стратегії.

Найбільш просунулись напрямки, які стосувались 
певних аспектів «нових викликів», що великою мірою 
пояснюється наявністю політичної волі та/або злагодженої 
роботи законодавчої та виконавчої гілок влади. 

Завдяки прийняттю необхідного імплементаційного 
законодавства спостерігається прогрес за напрямками 
протидії домашньому та ґендерно зумовленому 
насильству. Хоча неготовність ратифікації Стамбульської 
конвенції свідчить про стереотипізацію проблеми та 
низький рівень обізнаності представників влади.

Є напрямки, за якими експерти 
констатували негативні тенденції і, 
навіть, поступ назад.

Йдеться про такі напрямки як 
протидія дискримінації, захист прав 
національних меншин та корінних 
народів, право на охорону здоров‘я, 
а також забезпечення прав 
громадян України, які проживають 
у населених пунктах Донецької та 
Луганської областей, на території яких 
органи державної влади тимчасово не 
здійснюють або здійснюють не в повному 
обсязі повноваження.

20

20 20

20

30

30

30 30

40

40

40 40

50

50

50 50

60

60

60 60

Структурні індикатори  Індикатори процесу  Індикатори результату

Забезпечення 
права на життя Протидія катуванням

Забезпечення права на свободу 

Забезпечення права 
      на справедливий суд

Забезпечення свободи 
   мирних зібрань 
    та об’єднань

Забезпечення права
 на участь в управлінні 
 державними справами 

  Попередження та 
протидія дискримінації

       Забезпечення рівних 
    прав та можливостей жінок
  і чоловіків

      Протидія гендерному насильству, 
торгівлі людьми та рабству

       Протидія домашньому насильству

Забезпечення прав корінних 
народів і національних меншинЗабезпечення права на охорону здоров’я

Створення умов для свободи підприємницької діяльності

Забезпечення права на освіту

Забезпечення права 
                на приватність

Забезпечення прав дитини

Забезпечення 
прав учасників 

АТО

Захист прав ВПО

               Захист прав осіб, 
які проживають на ТОТ

 Права громадян, які проживають у населених 
пунктах Донецької та Луганської областей, 
       на території яких органи державної 
        влади тимчасово не здійснюють 
                                     повноваження

Звільнення заручників та відновлення їх прав

Підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини

 Забезпечення 
  прав біженців 

Забезпечення 
права на працю та 
соціальний захист

Забезпечення свободи 
    думки і слова

* назви напрямків наведено у скороченому вигляді



УСПІХИ

Забезпечення 
прав учасників 
антитерористичної 
операції

Прийнято закон, 
який надав можливість 
отримати статус учасника 
бойових дій особам, які 
у складі добровольчих 
формувань, які не 
увійшли до складу 
офіційних, 
брали безпосередню 
участь в АТО.

Протидія домашньому насильству

Набув чинності закон про протидію домашньому насильству.

Почав діяти механізм термінових заборонних приписів та 
обмежувальних приписів, застосування  яких є значним прогресом 
у створенні системи боротьби з домашнім насильством.

Збільшено кількість притулків та мобільних бригад, 
з’являються нові служби та регіональні гарячі лінії.

Забезпечення права на участь в управлінні державними справами та у виборах

Прийнято Виборчий кодекс України, яким узагальнено 
виборче законодавство та надано реальну можливість 
для внутрішньо переміщених та мобільних всередині 
країни громадян голосувати на місцевих виборах.

Активно впроваджуються та поширюються такі 
інструменти електронної участі як е-петиції та бюджети 
участі, що сприяє залученню громадян до процесів 
прийняття рішень як на місцевому, так і державному 
рівнях.

Захист прав внутрішньо 
переміщених осіб

Визначена фактична можливість 
ВПО брати участь у місцевих 
виборах.

Закріплено право ВПО на доступ до 
безоплатної вторинної допомоги на 
законодавчому рівні.

Забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків

Новий Виборчий кодекс зобов’язав 
політичні сили під час формування 
партійних списків дотримуватися 
ґендерного балансу: в кожній п’ятірці 
кандидатів має бути не менш ніж дві 
особи кожної статі.

Запроваджено посаду Урядового 
уповноваженого з питань ґендерної 
політики.

У 2019 році кількість депутаток ВРУ 
збільшилася майже 
у 2 рази і становить 20,5%
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звернулись за БВПД

353
67
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Обмежувальні приписи

157
133
231

109
47

154
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Кількість ОМС, 
що використовують 

бюджет участі

Кількість міст, 
які використовують 
електронні петиції

339
46

26
5
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2019

Мобільні бригади соціально-
психологічної допомоги особам, 

які постраждали від домашнього насильства

15 878

2019

Термінові заборонні приписи



ПОРАЗКИ

СИСТЕМНІ «ПРОБЛЕМИ», ЯКІ НЕГАТИВНО ВПЛИНУЛИ НА ІНШІ СФЕРИ

Попередження та 
протидія дискримінації

Такі важливі завдання, 
як визначення органу 
уповноваженого 
накладати покарання за 
дискримінацію, внесення 
змін до ККУ щодо посилення 
відповідальності за злочини 
на ґрунті ненависті, не були 
виконані протягом звітного 
періоду;

статистика НПУ та ГПУ щодо 
злочинів, скоєних на ґрунті 
ненависті, не відображає 
реальну картину та не 
корелюється із даними 
громадських моніторингів.

Забезпечення прав 
корінних народів і 
національних меншин

Не прийнято засадничі 
(спеціалізовані) 
нормативно-правові акти 
(про засади етнонаціональної 
політики, про корінні народи тощо) 
та галузеві (мови в освіті, культурі, 
інформаційному просторі);

продовжується тенденція 
безкарності, яка призводить 
до нових випадків дискримінації 
та насильства на расовому ґрунті;

скорочуються видатки державного 
бюджету на заходи щодо 
національних меншин і корінних 
народів.

Забезпечення 
права на 
справедливий суд

Забезпечення права на життя 
(належне розслідування, як 
процесуальна частина права на життя)

Протидія 
катуванням, 
жорстокому, 
нелюдському 
або такому, 
що принижує 
гідність, 
поводженню 
чи покаранню

Забезпечення 
права на свободу 
та особисту 
недоторканність

Попередження 
та протидія дискримінації

Свобода вираження поглядів 

реформування 
судової системи 
відбувається хаотично 
та не системно

нестача діючих 
суддів всіх рівнів 
(станом на 2019 
усі суди першої інстанції 
укомплектовано 
суддями на 67,5 %)

Одним з найнижчих 
у суспільстві є рівень 
довіри до судів

Забезпечення прав 
громадян України, які 
проживають на тимчасово 
окупованих територій 
Донецької та Луганської 
областей та лінії зіткнення

Не був створений механізм 
отримання пенсії та інших 
соціальних виплат 
мешканцями окупованих 
територій без необхідності 
взяття їх на облік ВПО;

не відбулося прогресу у 
розробці та впровадженні 
адміністративної позасудової 
процедури реєстрації фактів 
народження та смерті, які 
відбулися на ТОТ.

67,5%

Безкарність 
та непритягнена 
винних до 
відповідальності 

Безпосередньо 
стосується 

УСПІШНОСТІ 
РЕАЛІЗАЦІЇ СУДОВОЇ 
ТА ПРАВООХОРОННОЇ 

РЕФОРМИ



Звіт підготовлено незалежними експертами та громадськими організаціями, 
що здійснюють моніторинг імплементації Національної стратегії у сфері прав 
людини, за підтримки проєкту «Права людини для України», що впроваджу-
ється Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством 
закордонних справ Данії. Зміст публікації є виключно відповідальністю 
авторів/ок і необов’язково відображає позиції Міністерства закордонних 
справ Данії або Програми розвитку ООН.

Україна


