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АДВОКАЦІЯ: ПРАКТИЧНІ КРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗА НАПРЯМКАМИ

• Цілі сталого розвитку (Кейс 1, Олена Лазоренко; Кейс 2,
Валентина Легка)

• Навчання та освіта дорослих в Україні (Кейс 3, Ольга Гомілко)

• Представлення інтересів та розширення прав і можливостей 
жінок (Кейс 4, Марфа Скорик)

• Європейська інтеграція (Кейс 5, Ніна Чала)
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КЕЙС 1. ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДО АДВОКАЦІЇ,
ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ПРИКЛАД
ЖІНОЧОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ЛІГИ

Мета: Громадські експерти Ліги зосередилася на
пропозиціях для уточнення, або запровадження
нових національних завдань з метою сталого
розвитку й фокусом на ЦСР № 4, ЦСР № 5 і ЦСР
№ 8

• Участь у консультаціях щодо створення
національних завдань

• Національні експертні консультації під 
керівництвом Міністерства економіки України

• Розробка рекомендацій
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РЕЗУЛЬТАТИ: 

• Електронний лист подяки від Міністерства за роботу з адаптації ЦСР

• Пропозиції враховано у Національній доповіді “Цілі Сталого Розвитку: Україна”, 2017 р.
включено завдання:

• ЦСР 4: 4.5.1. з індикатором “Рівень участі дорослих і молоді у формальних та неформальних
видах навчання та професійної підготовки за останні 4 тижні, % населення віком 15-70
років”;

• ЦСР 5: 5.6. “Розширити економічні можливості жінок” з індикатором 5.6.2.
“Середньозважений індекс підприємницької діяльності” жінок (Індекс політики з МСП);

• ЦСР 8: завдання 8.6. “Розвиток креативної економіки в країні” (повністю завдання 8.6.
сформульовано так: “Створити інституційні та фінансові можливості для самореалізації
потенціалу економічно активної частини населення та розвитку креативної економіки”)
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КЕЙС 2 ВКЛЮЧЕННЯ ПРОФЕСІЇ В ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

• Виступ на паралельному заході 60-ї сесії ООН “Розширення прав і можливостей жінок і їх
зв’язок зі стійким розвитком” та привернення уваги до необхідності підтримки жіночого
підприємництва.

• Низка інформаційних заходів щодо роз’яснення ЦСР для членів Жіночої Професійної Ліги та
Федерації Професійних Бухгалтерів та Аудиторів України (ФПБАУ), а також студентства в
різних університетах країни.

• ФПБАУ вивчила всі ЦСР та переглянула свої стратегічні напрямки діяльності, відзначила
пріоритетними для професії 8 ЦСР.

• Розроблена матриця стратегічних напрямів діяльності ФПБАУ в досягненні ЦСР.



КЕЙС 3: НАВЧАННЯ ТА ОСВІТА ДОРОСЛИХ У ПРАКТИЧНИХ ДІЯХ

• Спільна ініціатива “Партнерство з навчання дорослих” ГО «Жіноча
професійна Ліга» та Інститут професійних кваліфікацій. Метою
Партнерства є розбудова в Україні середовища для створення системи
навчання впродовж життя та її невід’ємної складової – освіти й навчання
дорослого населення.

• Адвокаційна діяльність Партнерства за 2018 рік отримала схвалення (у
період 2019– 2020 років) від ООН (UN DESA, NY, USA) у царині кращих
практик, у сфері цілей сталого розвитку.

• Команда експертів Ліги та зацікавлені сторони провели в 2020–2021
роках дослідження щодо навчальних потреб жінок в Україні.



КЕЙС 4 АДВОКАЦІЙНА РОБОТА УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У 
РАМКАХ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ВЗЯТИХ УКРАЇНОЮ ВІДПОВІДНО ДО 
ПЕКІНСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ ДІЙ “ПЕКІН +25”
• Підготовка Паралельного звіту за Пекінською платформою дій в Україні. Партнерство

Національна рада жінок України, Інформаційно-консультаційний жіночий центр, Київський
інститут гендерних досліджень, міжнародна Світова Федерація Українських Жіночих
Організацій та Жіноча Професійна Ліга.

• Замість традиційного прямого фінансування з боку донора, для цієї роботи ініціаторки
застосували тактику поєднання ресурсів цих впливових організацій, а також ресурсів
організацій, котрі вирішили доєднатися до підготовки паралельного державному звіту
“Пекін+25: Україна” безпосередньо в процесі роботи над ним. Таких організацій загалом
виявилось 65.

• Підготований незалежний звіт щодо понад 25-річного виконання Україною Пекінської
платформи дій, ініціаторки передали координуючій це глобальне звітування міжнародній
організації – Неурядовому комітету зі статусу жінок, Нью-Йорк (NGO CSW/NY), на сайті якого
звіт “Beijing + 25 Years On: Parallel Report. Ukraine 2014–2019”



КЕЙС 5 ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД АДВОКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГО “ЖІНОЧА
ПРОФЕСІЙНА ЛІГА” ЗА НАПРЯМКОМ ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ В
УМОВАХ ВІЙНИ

• Адвокаційну кампанію Ініціативи було зосереджено на:

• короткій усній презентації для можновладців,

• інформуванні про рекомендації та висновки дослідження у рамках
Ініціативи шляхом електронних листів.

• 26 жовтня 2022 року у Комітеті Верховної Ради України з питань
економічного розвитку відбулися слухання на тему “Відновлення та
післявоєнний сталий розвиток України”, де було зроблено коротку
презентацію рекомендацій Ініціативи.

• Крім того, було підготовлено і надіслано лист голові Комітету Верховної
Ради з питань освіти, науки та інновацій, оскільки на розгляді в Комітеті
восени 2022 року знаходився Проєкт закону України “Про освіту
дорослих”, прийнятий Кабінетом Міністрів України 9 лютого 2022 року та
переданий до Верховної Ради України (№ 7039 від 10.02.2022). 19 .01.2023
р. цей проєкт було прийнято ВРУ.



АВТОРСЬКА ВІДЕО-ПРЕЗЕНТАЦІЯ КЕЙСІВ: 

• Кейс 1. Залучення громадянського суспільства до адвокації, імплементації та моніторингу
Цілей сталого розвитку: приклад Жіночої Професійної Ліги: https://youtu.be/aejiAcPr4eM

• Кейс 2. Включення професії в досягнення Цілей cталого розвитку.

• Кейс 3. Навчання та освіта дорослих у практичних діях: https://youtu.be/oMzSl7KwO5I

• Кейс 4. Адвокаційна робота українських жіночих організацій у рамках виконання
зобов’язань, взятих Україною відповідно до Пекінської платформи дій “Пекін +25”.

• Кейс 5. Практичний приклад адвокаційної діяльності ГО “Жіноча Професійна Ліга” за
напрямком європейська інтеграція в умовах війни: https://youtu.be/Psc6B59ii8A

• Відео: https://youtu.be/sYYrXZvvs94

https://youtu.be/aejiAcPr4eM
https://youtu.be/oMzSl7KwO5I
https://youtu.be/Psc6B59ii8A
https://youtu.be/sYYrXZvvs94


Ця презентація підготовлено в рамках проєкту “Відновлюємо спроможність 
української жіночої мережі для адвокаційної та аналітичної діяльності”, який 
реалізує ГО “Жіноча Професійна Ліга” через схему регрантингу Форуму 
громадянського суспільства Східного партнерства та фінансується 
Європейським Союзом в рамках підтримки громадянського суспільства в регіоні.

Зміст презентації  є виключною відповідальністю автора, і жодним чином не 
відображає точку зору Європейського Союзу чи Форуму громадянського 
суспільства Східного партнерства.
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