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Публікація розроблена Центром ресурсоефективного та чистого виробництва в рамках 
проєкту «Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого 
виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні», 
який виконується Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) та 
Центром ресурсоефективного та чистого виробництва (ЦРЕЧВ) за підтримки Швейцарії 
та Австрії.

Брошура присвячена питанню ґендерної рівності, рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків, що сприяє економічному зростанню країни. Метою даної брошури є надихнути 
жінок та дівчат освоювати різні професії, обіймати керівні посади, керувати власним 
бізнесом. У публікації наведено приклади соціально активних і самостійних жінок, які 
створили власну справу, займають керівні посади та досягають поставлених цілей.

Думки та висновки, що висловлені в даній брошурі, необов’язково відображають 
позицію донора чи організацій, які виконують проєкт. Жодна із зазначених організацій 
не гарантує точності опублікованих даних і не несе відповідальності за наслідки в разі 
їх використання.

Матеріал не містить вичерпної інформації з обговорюваної теми.

Всі зображення, використані у даній публікації, з сайту www.freepik.com

Всі фоторгафії, використані у даній публікації, є власністю Центру ресурсоефективного та чистого 
виробництва

ВСТУПНЕ СЛОВО

«Смію змінити світ!»

Якщо ми будемо чекати, поки чоловіки будуть 
готові наймати жінок не лише на основі тих 
самих критеріїв відбору, що й для чоловіків, 
але також на той самий рівень зарплат, 
що мають чоловіки, то доведеться чекати 
занадто довго. За даними Організації «ООН 
Жінки» (UN WOMEN), нам доведеться чекати 
80 років.

Нам потрібно створювати нові реалії вже 
сьогодні!

Докази неспростовні: часто жінки виконують 
ту ж саму роботу ефективніше, ніж чоловіки. 
Компанії, якими управляють і жінки, і 
чоловіки, демонструють кращі фінансові 
результати. Крім того, створення економічних 
можливостей для жінок має величезний 
позитивний вплив на громади.

У більшості країн вже усунені юридичні 
перешкоди щодо працевлаштування жінок. 
Тепер суспільство має змінитися. Нам потрібно 
більше жінок на керівних посадах, але нам 
також потрібно більше чоловіків на посадах, 
наприклад, вихователів у дитячих садочках.

І нам потрібно, щоб ці жінки-керівниці 
відкривали двері для інших жінок. І нам 
потрібні вихователі дитячих садочків 
чоловічої статі, які пишаються своєю роботою. 
Поміркуйте над цим: якщо всі види робіт 
мають бути відкритими для жінок, ми також 
потребуємо, щоб усі види робіт були відкриті 
й для чоловіків.

Жінкам може бути страшно подавати свої 
кандидатури на керівні посади, особливо в 
промисловому секторі. Але якщо ми зараз не 
змінимо реалії, то коли?

Вам не потрібно бути ідеальними або 
перетворюватися на чоловіків, щоб займати 
керівні посади. У жінок є свої шляхи і методи 
робити справи. Але молодим жінкам потрібні 
рольові моделі для наслідування.

Будьте таким зразком для наслідування!

 

Ніколь Рудер, 
директорка Швейцарського бюро 
співробітництва Посольства Швейцарії в 
Україні

«Настав час діяти!»

Повноцінне дотримання прав жінок 
має вирішальне значення для розвитку 
процвітаючого суспільства. З економічної 
точки зору ,  за  даними Організаці ї 
економічного співробітництва та розвитку 
(ОECD), інвестиції в ґендерну рівність дають 
найбільшу віддачу від усього розвитку. 
Таким чином, прискорення забезпечення 
ґендерної рівності з метою сталого розвитку 
є сьогодні однією з першочергових задач 
у багатьох національних порядках денних, 
а в перспективі це питання буде займати 
лідируючу позицію.

Цей рік, по суті, є символічною річницею 
розширення прав і можливостей жінок 
у всьому світі. Він знаменує 25 років з 
дня ухвалення Пекінської декларації та 
Платформи дій, 20 років з дня ухвалення 
резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, 
мир, безпека» і 10 років від дня створення 
Структури Організації «ООН Жінки»  
(UN WOMEN).  З кожним кроком ми 
наближаємося до усунення ґендерного 
розриву.

В Організації Об’єднаних Націй з промислового 
розвитку (UNIDO) ми переконані, що настав 
час діяти. Саме тому в рамках нашої роботи ми 
багато робимо для забезпечення ґендерної 
рівності шляхом розширення економічних 
прав та можливостей жінок і, зокрема, їх 
активного вкладу в промисловий сектор. 
Віримо, що такі зусилля дозволять отримати 
позитивні результати стосовно розширення 
прав і можливостей жінок та збалансованого 
економічного зростання. Проте ми повністю 
усвідомлюємо, що необхідно зробити 
набагато більше.

Сподіваємося, що завдяки цій публікації 
Ви ознайомитесь із ґендерними реаліями в 
усьому світі, і в Україні зокрема. Кожна жінка 
у своєму суспільстві має свою відповідальну 
справу і сумлінно її виконує. Давайте зробимо 
нашу!

 

Петра Швагер, 
керівниця відділу енергетичних технологій 
та промисловості, Організація Об’єднаних 
Націй з промислового розвитку
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ЧОМУ МИ ГОВОРИМО ПРО ҐЕНДЕРНУ РІВНІСТЬ?

Ґендерне питання стає важливим у всьому світі, оскільки результати економічних досліджень 
чітко показують, що ґендерна рівність сприяє економічному зростанню країни. Жодне 
суспільство не може процвітати та досягти сталого розвитку, якщо не використовує таланти 
усіх – і чоловіків, і жінок. Таким чином, просування рівності чоловіків і жінок сприймається 
як заклик до більшого економічного процвітання. Як зазначає директорка Міжнародного 
валютного фонду (IMF) Крісталіна Георгієва: «Усе дуже просто: якщо ви не використовуєте 
частину своїх можливостей, ви втрачаєте економічний потенціал».

Численні дослідження доводять, що розрив у заробітній платі чоловіків і жінок, відсутність 
жінок на вищих щаблях управління, стереотипи про місце і роль жіноцтва тощо – це істотний 
гальмівний чинник для економічного процвітання та світової економіки загалом.

За даними Глобального інституту McKinsey (MGI), за рахунок досягнення ґендерної рівності 
до 2025 року світовий валовий внутрішній продукт (ВВП) може збільшитися на 28 трильйонів 
доларів США2, а Міжнародна організація праці (ILO) показує, що зменшення розриву у 
зайнятості між чоловіками та жінками на 25% принесе додаткові 5,8 трильйона доларів США 
до 2025 року3.

«Тільки завдяки рівній участі жінок ми зможемо отримати вигоду від інтелекту, досвіду 
та уявлень всього людства. Рівна участь жінок є життєво важливою умовою стабільності, 
допомагає запобігти конфліктам та сприяє сталому, всеосяжному розвитку. Ґендерна рівність 
є необхідною умовою для кращого світу», – закликає Антоніо Гутеррес, генеральний секретар 
Організації Об’єднаних Націй (UN).

«Без рівноправної участі жінок – «половини світового таланту» – неможливо забезпечити 
умови для четвертої промислової революції в суспільстві, досягти зростання економіки задля 
загального процвітання або виконати Цілі Сталого Розвитку ООН», – сказав Клаус Шваб, 
засновник і виконавчий голова Всесвітнього економічного форуму.

В результаті і в Європейському Союзі, і в Україні було затверджено ряд стратегічних і програмних 
документів задля зменшення ґендерної нерівності (наприклад, Стратегія ґендерної рівності 
на 2018-2023 роки, ухвалена Радою Європи; Стратегія сприяння ґендерній рівності на  
2016-2020 рр., розроблена Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР); Державна 
соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 
2021 року, схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р.).

Згідно світового рейтингу щастя країн у  
2019 роц і  найщаслив ішими люди 
почуваються в країнах, які посідають перші 
місця за рівнем ґендерного розвитку:  
1 місце – Фінляндія, 2 – Данія, 3 – Швейцарія,  
4 – Ісландія, 5 – Норвегія. Індекс рівня 
щастя в різних країнах складається на 
підставі низки економічних показників – 
рівня ВВП на душу населення, соціальної 
підтримки, тривалості здорового життя, 
свободи вибору, щедрості (благодійності), 
сприйняття корупції, довіри до держави, 
що є не від’ємними частинами ґендерного 
розвитку в країнах4. За підрахунками 
укладачів нинішнього рейтингу щастя 
укра їнц і  с тали  почуватися  дещо 
щасливішими, піднявшись на 123-е місце 
зі 138-го, яке Україна посіла у 2018 році.

Динаміка щастя України

ЩО ТАКЕ ҐЕНДЕР, ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ТА  
ІНКЛЮЗИВНИЙ СТАЛИЙ РОЗВИТОК?  

Ґендер – соціально закріплені ролі, поведінка, діяльність і характерні ознаки, які певне 
суспільство вважає належними для жінок і чоловіків (ст. 3 Конвенції Ради Європи про 
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами).

Ґендерна рівність – концепція досягнення рівних прав між чоловіками і жінками в усіх сферах 
життя суспільства. Ґендерна рівність передбачає суспільство, в якому і жінки, і чоловіки 
володіють рівними можливостями, правами та обов’язками в усіх сферах життя, дозволяючи 
їм робити рівний внесок в економічний, політичний, соціальний і культурний розвиток.

Рівність між жінками та чоловіками – це коли представники 
обох статей мають однаковий доступ до освіти і охорони 
здоров’я, управління і влади, мають рівні можливості досягти 
фінансової незалежності, працюючи на когось або керуючи 
власним бізнесом, реалізувати свої особистісні й професійні 
потреби та інтереси. Критичним аспектом у досягненні ґендерної 
рівності є наділення жінок повноваженнями і більш широкими 
можливостями в різних сферах розвитку суспільства, а також 
залучення чоловіків до процесу досягнення ґендерної рівності.

Інклюзія – це збільшення ступеню участі всіх громадян соціуму в процесі економічного 
зростання і справедливий розподіл його результатів. 

Вчені Світового банку (the World Bank) визначають, що інклюзивний розвиток – це сталий 
швидкий розвиток усіх галузей економіки, що залучає значну частину трудових ресурсів 
країни і характеризується рівністю можливостей у доступі до ринку праці та ресурсів. При 
цьому головний акцент робиться на продуктивній зайнятості всіх груп працездатного 
населення (включаючи жінок) як важливої умови зниження рівня бідності. Саме скорочення 
бідності та нерівності є головною метою інклюзивного розвитку. В його основі лежить також 
необхідність забезпечення участі всіх верств населення країни у процесі зростання як з точки 
зору прийняття рішень, так і у формуванні факторів зростання. Мають бути створені рівні 
можливості для усього населення в реалізації власного людського потенціалу незалежно від 
місця проживання і соціально-економічних умов, статі чи віку.

Інклюзивне зростання спрямоване на розвиток людини, підвищення її добробуту, зниження 
рівня бідності та нерівності, також вимагає активної участі людського ресурсу в економіці. 

Таким чином, інклюзивний сталий розвиток заснований на такому типі економічного 
зростання, який дозволяє відчути його результати кожному члену суспільства, охоплюючи усі 
сфери його життя.

Основними цілями інклюзивного сталого розвитку є:
 ✓ Всебічний розвиток людського капіталу;
 ✓ Високий рівень зайнятості населення, інвестування в освіту та охорону здоров’я;
 ✓ Скорочення нерівності та бідності, вдосконалення системи соціального захисту, 
підвищення якості життя громадян, особливо найбільш незахищених верств 
населення (дітей, жінок, людей похилого віку);

 ✓ Розвиток соціальної активності, підвищення участі громадян в економічному житті, 
а не тільки в розподілі та споживанні доходу;

 ✓ Захист довкілля, підвищення ефективності використання природних ресурсів, перехід 
економіки на «зелені принципи»;

 ✓ Поширення переваг економічного зростання на всі регіони країни, територіальна 
єдність країни з позицій рівня економічного розвитку та якості життя;

 ✓ Територіальне вирівнювання та усунення регіональних диспропорцій1.

2015 2016 2017 2018  2019

111 

123

132
138

123

Ґендерна 
рівність сприяє 
економічному 
зростанню 

країни
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Жінки у нижній 
палаті парламенту 
становлять 25,2%; 

21,2 % жінок займають 
міністерські посади28

 
 

 
 

 
 

 
29% 
керівних 

посад 
обіймають 

жінки21

 
 

 
 

 
 

 
 

2/3 всієї 
роботи 

у світі 
виконують 

жінки22

 
 

 
 

 
 

 
87% світового 

бізнесу мають 
принаймні одну 

жінку на керівній 
посаді24

У всьому світі лише 55% жінок 
у віці 15-64 років зайняті на ринку 

праці на відміну від 78% 
чоловіків27

Компанії демонстрували зростання прибутку 
на 8-11%, якщо залучали жінок у ради 

директорів або на топ-посади23

Розрив  
у рівні оплати  

праці жінок та чоловіків  
на однакових посадах  

становить близько 40%26

Щодня 
жінки у 

середньому 
витрачають 

на 2,7 годин 
більше, ніж чоловіки, 

на догляд за дітьми, 
прибирання та іншу 

неоплачувану  
працю25

19% 
компаній у 

всьому світі 
очолюють 

жінки19

Кожного року в світі 
загальна кількість 

жінок-підприємниць 
збільшується 

на 10%, тоді 
як чоловіків-

підприємців - 
на 14%20

У світі понад 250 млн. 
жінок-підприємниць, 
лише 6,2% жінок 

володіють бізнесом, 
що приблизно 

на дві третини 
менше, ніж 
чоловіки  
(9,5%)18

Представництво 
жінок в 

обласних радах 
становить від 7% 

до 25%17

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Очікувана 
тривалість життя:  

жінки – 76 років, 
чоловіки – 67 років13

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Показник 

зайнятості: 
жінки – 46,7%, 

чоловіки – 62,8%12

 
 

 
 

 
 

Жодна 
жінка  

не очолює 
обласну 

державну 
адміністрацію16

 
Жінки у 

Верховній Раді України 
становлять 20,6%  

(87 із 423 народних депутатів), 
тоді як критична маса жінок у 

парламенті, необхідна для 
реальних політичних 

змін, на рівні  
30-40%14 

Із загальної кількості населення жінки 
становлять 54% (20,009 млн. осіб),  

чоловіки – 46% (17,28 млн. 
осіб)6

Понад 75% 
жінок працюють 
у легкій промисловості і 

виробляють майже 45% продукції, 
яка експортується до Європи11

Жодна 
жінка не 
очолює велике 
місто з населенням 

понад  
100 тис.15

Близько 
30% жінок  

топ-
менеджерки9

Серед  
100 найбагатших 

людей України – 
3 жінки10

Україна посідає  
59 місце з 
153 країн, що 

представлено 
в звіті «Індекс 

ґендерного 
розриву 

2020»8

Заробітна плата 
жінок на 25% 

менша, ніж 
зарплатня 

чоловіків, пенсія 
жінок на 

третину менша 
від пенсії 
чоловіків7

ОСНОВНІ 
ФАКТИ В 
УКРАЇНІ

ҐЕНДЕРНІ РЕАЛІЇ

СВІТОВІ 
РЕАЛІЇ

ҐЕНДЕРНІ РЕАЛІЇ
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ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ  
ТА ІНКЛЮЗИВНИЙ СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Сталий розвиток посідає перше місце у планах розвитку країн всього світу. Сучасні 
виклики, такі як зміна клімату – це одна з основних стратегій, яка має бути досягнута і 
полягає в розробці концепції сприяння «зеленій» економіці.

«Зелена» економіка є базисом для реалізації концепції сталого розвитку на основі більш 
ефективного ресурсоспоживання, зниження рівнів викидів CO2, зменшення шкідливого 
впливу на довкілля та розвитку соціально інтегрованого суспільства.

Концепція «зеленого» зростання, що ґрунтується на знаннях та інноваціях, енергоефективних 
виробничих лініях, передових технологіях, соціальному та екологічному прогресі, стає 
провідником до інклюзивного сталого розвитку не лише в розвинених країнах, а й у 
більшості країн світу, і Україна – не виняток. Тенденція «зеленого» підходу, яка почала 
формуватися протягом останнього десятиліття у різноманітних сферах суспільного життя, 
дедалі глибше та ширше впроваджується в усьому світі.

Ґендерна рівність та інклюзивний сталий розвиток взаємопов’язані 
явища, оскільки залучення чоловіків і жінок до реалізації концепції 
сталого розвитку на рівних умовах сприятиме «зеленій» економіці, яка 
є інструментом для підвищення рівня добробуту людей, посилення 
соціальної рівності та зниження негативного впливу на довкілля. 
Екологізація та (однакова) економічна участь жінок можуть принести 
користь одна одній. «Зелена» економіка спонукає жінок опікуватися 
питанням покращення екології, залучаючи їх до «зеленого» виробництва 
та виробничих процесів, «зеленого» споживання (створення нових 
можливостей для бізнесу та ринків збуту), розвитку мікро, малого 
і середнього бізнесу та жіночого підприємництва (включаючи нові 
професії, розробку продукції та використання «зелених» технологій).

Україна приєдналася до Цілей Сталого Розвитку та Паризької угоди і почала здійснювати 
кроки на шляху до «зеленого» зростання: сприяти розвитку відновлюваної енергетики, 
впроваджувати заходи з ресурсо- та енергоефективності, запроваджувати екологічно 
«чисті» технології у промисловості та сільському господарстві, розвивати «зелене» 
будівництво, активно залучаючи жінок до цих сфер діяльності.

«Зелена» індустрія спрямована на включення екологічних, кліматичних та соціальних 
питань у діяльність підприємств. Екологізація існуючих та створення нових «зелених» 
галузей мають великий потенціал, який сприяє досягненню інклюзивного та сталого 
промислового розвитку. Жінки є важливими агентами змін, і більш рівномірне залучення 
як жінок, так і чоловіків може сприяти розвитку «зеленої» промисловості та отриманню 
кращих результатів цього розвитку5.

ВІДОМІ ЖІНКИ СВІТУ І ВИДАТНІ УКРАЇНКИ

Де черпати натхнення для власної справи? У сотні тисяч жінок-підприємниць, яким 
вдалося побудувати кар’єру та мати власну успішну справу. Ось тільки один відсоток цих 
відомих жінок у світі: Джина Райнхарт (перша жінка-мільярдерка в світі, гірничодобувна 
промисловість), Крістіна Голд (очолює Western Union, фінансовий сектор), Сафра Кетц 
(комп’ютерна індустрія), Хелена Рубінштейн (косметичний бренд Helena Rubinstein), Шеріл 
Сендберг (операційна директорка Фейсбук, ІТ), Мері Барра (генеральна директорка  
General Motors, інженерія), Елізабет Холмс (співзасновниця Theranos Сфера, біотехнології), 
Марісса Майєр (генеральна директорка Yahoo, комп’ютерна індустрія), Соня Гарднер 
(президентка компанії Avenue Capital, фінансовий сектор). 

Цей список сміливо доповнюють видатні українки: Людмила Кучменко (генеральна 
директорка Geo-Alliance Group, газовидобувна компанія), Ніна Домбровська (президентка 
Henkel в Україні, хімічна промисловість), Вікторія Капелюшна (виконавча і фінансова 
директорка холдингу Миронівський хлібопродукт), Галина Герега (співвласниця мережі 
будівельних гіпермаркетів Епіцентр-К і Нова лінія), Ольга Гуцал (голова компанії Каміон-
Оіл, дистрибуція автомобільних мастил), Анна Дерев’янко (виконавча директорка 
Європейської бізнес асоціації), Марія Осика (директорка з аграрних інвестицій 
представництва американської компанії NCH Capital в Україні), Наталія Кобринська 
(організаторка жіночого руху та боротьби за ґендерну рівність в Україні, письменниця), 
Олена Степанів (перша в світі жінка, офіційно зарахована на військову службу у званні 
офіцера; четар Української Галицької Армії; історик, географ, громадська та військова 
діячка), Єлизавета (Галшка) Гулевичівна (засновниця Києво-Могилянської Академії, 
шляхтянка), Євдокія Завалій (єдина жінка-командир взводу морської піхоти в роки 
німецько-радянської війни, полковник гвардії), Гайдемарі Марта Стефанишин-Пайпер 
(перша українка, яка вийшла у відкритий космос), Велика київська княгиня Ольга (мудра, 
сильна, харизматична жінка, яка 17 років була правителькою Київської Русі), Ліна Костенко 
(геніальна поетеса та письменниця, яка не боялася влади та відкрито говорила всю правду 
про неї), Леся Українка (видатна українська письменниця, поетеса, перекладачка; багато 
її творів визнані шедеврами світової літератури), Юлія Тимошенко (найвідоміша жінка в 
українській політиці), Яна Клочкова (українська плавчиня, ставала олімпійською чемпіонкою  
4 рази). Список видатних та успішних жінок можна продовжувати до нескінченності.

Стимулом до успішного ведення бізнесу є також 
Міжнародна амбасада жінок-підприємниць в Україні 
– це незалежна громадська організація, яка об’єднує 
жінок, котрі досягають успіху, маючи власні компанії та, 
водночас, активно долучаються до суспільної діяльності. 
Метою діяльності Амбасади є формування сприятливого 
середовища і умов для розвитку на теренах України 
підприємництва серед жінок, усвідомлення їхньої 
суспільної значущості й цінності. Міжнародна амбасада 
жінок-підприємниць в Україні є партнером Польської 
амбасади жінок-підприємниць та представником 
Європейської мережі жінок-підприємниць (European 
Network of Female Entrepreneurship Ambassadors). «Ми 
об’єдналися, щоб продемонструвати жінкам приклад 
активності, успішності, самостійності, і  прагнемо 
підтримати тих, хто ступив на шлях створення власної 
справи», – кажуть членкині Амбасади. 

Ще більшою і більш значущою організацією, яка об’єднує успішних жінок з різних країн 
світу, є Світова асоціація жінок-підприємниць (Femmes Chefs D’Entreprises Mondiales, 
FCEM). Асоціація була створена відразу після закінчення Другої світової війни в  
1945 році у Франції. Тоді Івон Фуанан (Yvonne Foinant) вирішила об’єднати переважно 
овдовілих жінок, які взяли на себе управління бізнесом своїх чоловіків. Потім, рік за 
роком, до Асоціації стали приєднуватися учасниці з різних країн світу: Бельгії, Англії, 
Нідерландів, Німеччини, Конго, Італії та інших. Сьогодні Світова асоціація об'єднує 120 
країн і близько п’яти мільйонів підприємств на п’яти континентах. При цьому щороку в 
Асоціацію надходять нові заявки на членство. Діяльність Асоціації на національному 
та глобальному рівнях спрямована на сприяння розвитку жіночого підприємництва. 
Серед головних завдань організації – підвищення видимості жінок-менеджерок, 
захист їхніх інтересів, а також обмін досвідом, підвищення кваліфікації, стимулювання 
підприємницької діяльності та, звичайно, налагодження дружніх і комерційних зв’язків.

Ґендерна рівність 
і розширення прав 
та можливостей 

жінок мають 
значний 

позитивний 
вплив на стійке 

економічне 
зростання і сталий 

промисловий 
розвиток

«Зелена» 
економіка є 
базисом для 
реалізації 
концепції 
сталого 
розвитку
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Петра Швагер має понад 20-річний 
технічний і управлінський досвід зі 
створення глобальних і національних 
мереж для інклюзивного та сталого 
промислового розвитку. У своїй роботі 
зосереджує увагу на інноваційних 
концепціях та економіці замкнутого 
циклу, технічних рішеннях у галузі 
ресурсо- і  енергоефективності , 
сталих/еко-індустріальних парках і 
надійних бізнес-моделях, заснованих 
на ефективност і  використання 
хімічних речовин.

Вона працювала з  урядовими 
та  ф і н а н с о в и м и  у с та н о в а м и , 
університетами та промисловими 
підприємствами в країнах Азії, Африки, 
Латинської Америки, Центральної та 
Східної Європи, розробила понад 50 
масштабних проєктів та здійснила 
переговори з відповідними фондами. У 
своїх проєктах особливу увагу приділяє 
підтримці участі та лідерству жінок. 
Вона регулярно бере участь у заходах 
високого рівня.

Петра Швагер ініціювала програму 
UNIDO з глобального хімічного 
лізингу у 2004 році та є співавторкою 
книги «Хімічний лізинг крокує світом». 
Хімічний лізинг – це інноваційна 
бізнес-модель для сталого використання хімічних речовин, яка відповідає підходу 
економіки замкнутого циклу. Щоб надихнути промислові підприємства на використання 
програми хімічного лізингу, вона заснувала премію «Хімічний лізинг», яка в 2021 році 
буде відбуватися вп’яте.

Петра Швагер, керівниця відділу енергетичних 
технологій та промисловості, Організація 
Об’єднаних Націй з промислового розвитку

УСПІШНІ ІСТОРІЇ ЖІНОК

Серед наших активісток також є успішні жінки. Адже вони давно відкинули ґендерні 
стереотипи та тезу про те, що чоловіки повинні займати вигідніші місця. Для 
розвитку своєї справи, вони вдосконалюються, розвиваються та йдуть до своєї мети.

 

У 2000 році Ніколь Рудер розпочала свою 
кар’єру у Федеральному департаменті 
закордонних справ Швейцарії (Federal 
Department of Foreign Affairs) як стажерка 
у відділі  швейцарської гуманітарної 
допомоги. Відтоді вона відчула себе 
невід’ємною частиною швейцарської системи 
багатостороннього та двостороннього 
співробітництва задля розвитку в усьому світі.

Два роки свого життя вона присвятила роботі 
в ООН у Бейруті на посаді координаторки 
проєктів Агенції ООН у справах палестинських 
біженців та (організації) допомоги на 
Близькому Сході (United Nations Relief and 
Works Agency for Palestine Refugees in the 
Near East, UNRWA). З цим досвідом вона 
приєдналася до швейцарської місії при ООН в 
Нью-Йорку як делегатка з питань економічної 
та соціальної сфери ООН. У 2007 році Ніколь 
Рудер переїхала до Ісламабаду, Пакистан, 
де обіймала посаду заступниці директора 
Швейцарського бюро співробітництва (Swiss 
Agency for Development and Cooperation, SDC).

Обрання у 2010 році колишнього федерального канцлера Джозефа Деїса на посаду 
Президента Генеральної Асамблеї ООН спонукало Ніколь Рудер повернутися до ООН у  
Нью-Йорку. Після напруженого року на посаді радниці Президента вона вирішила 
розширити свої знання з публічної політики та розвитку, закінчивши відповідну 
магістерську програму у школі громадських та міжнародних відносин імені Вудро Вільсона 
в Принстонському університеті.

У липні 2012 року Ніколь Рудер знову приєдналася до швейцарської гуманітарної 
допомоги на посаду начальниці відділу кадрів. Через три роки вона продовжила свій 
шлях у сфері багатостороннього співробітництва на посаді керівниці відділу глобальних 
інститутів в Швейцарській агенції розвитку та співробітництва, була відповідальною 
за співпрацю зі Світовим Банком та агенціями ООН у сфері багатосторонніх проєктів 
допомоги. 

У 2019 році Ніколь Рудер переїхала до Києва керувати швейцарською програмою 
співробітництва з Україною протягом наступних чотирьох років.

Ніколь Рудер, директорка Швейцарського бюро 
співробітництва Посольства Швейцарії в Україні
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За освітою інженерка-технологиня 
цукрового виробництва пані Олена 
розпочала свою кар’єру з роботи саме у 
такому напрямку. Після декретної відпустки 
працювала на посаді технологині. Окрім 
контролю за виробничими процесами вона 
була відповідальною за всю виробничу 
зміну, за людей, які працювали, оскільки 
так була налаштована модель роботи 
на підприємстві. І саме це для неї стало 
цінним досвідом, який сьогодні допомагає 
їй виконувати обов’язки керівниці. Адже 
будь-який процес чи проєкт – це передусім 
люди, команда.

Трохи згодом вона обійняла посаду начальниці цеху в період активного росту компанії, що 
створювало як виклики, так і мотивацію для роботи та розвитку з метою досягнення спільних 
амбітних цілей та завдань. Проте, життя ніколи не дозволяло їй стояти на місці, адже розвиток 
передбачає постійний рух вперед. Вона отримала пропозицію кардинально змінити не лише 
напрямок роботи – очолити молочне виробництво в одній із іноземних компаній – але й 
переїхати в нове місто (Харків). Дякуючи своїй родині за підтримку, вона розгорнула нову 
сторінку в історії своїх професійних знань. Пізніше, залишаючись у молочній індустрії, вона 
відчула в собі силу і погодилася на пропозицію компанії стати директоркою заводу «Данон 
Кремез», де вона разом з командою вже кілька років поспіль дбають про те, аби споживачі 
завжди мали на столі якісну, смачну та здорову продукцію.

Відповідно до спільних переконань з «Данон Кремез», вона вважає, що здоров’я людини 
та здоров’я планети тісно та нерозривно взаємопов’язані. Вона пишається спільними 
досягненнями на виробництвах групи компаній «Данон», оскільки компанія прагне постійно 
зменшувати негативний вплив на довкілля та скорочувати викиди СО2, дбає про скорочення 
споживання енергоресурсів на виробництві завдяки високим стандартам управління та 
моніторингу. Наприклад, завдяки проєкту з утилізації тепла підприємству вдалося скоротити 
328 тонн еквіваленту СО2 на рік. На виробництві регулярно виконуються «зелені» еко- та водні 
аудити тощо. Зокрема за результатами водного аудиту компанія отримала 100 балів з 100, 
що вивело завод в лідери серед виробництв групи компаній «Данон». Прагнучи зменшувати 
екологічний слід від виробничих процесів, команда регулярно працює над оптимізацією 
логістичних маршрутів. Окрім того, до 2025 року компанія має на меті повністю перейти на 
пакування, яке підлягає переробці. Вже сьогодні компанія «Данон» наблизила цей показник 
до 81,26%, бо віддана цінностям захисту планети та здоров’я майбутніх поколінь. 

На думку пані Олени, кожний відповідальний бізнес має прагнути не тільки до збагачення, але 
й дбати про довкілля. А якщо це корелює ще й з економічною ефективністю, то це найвдаліший 
приклад виграшної стратегії для всіх сторін. Завод «Данон Кремез» працює за світовими 
стандартами групи компаній «Данон». Ці стандарти ґрунтуються на провідних практиках 
розвинутих країн світу і повністю відображають прагнення до ресурсоефективності та чистого 
виробництва, що сприяє досягненню інклюзивного та сталого промислового розвитку.

Можливо в Україні це питання для більшості ще потребує визначеності, та команда 
компанії зробила свій вибір давно. «Для нас – це частина наших цінностей, переконань та 
відповідальності перед суспільством та планетою», – як зазначила пані Олена. Це також 
відображено у візії компанії «Одна планета. Одне здоров’я». Команда заводу «Данон Кремез» 
вірить, що лише здорове довкілля може сприяти виробництву корисних та поживних продуктів 
харчування.

Приватне акціонерне товариство 
«Вінницька харчосмакова 
фабрика» – одне з провідних 
підприємств Вінниччини у галузі 
плодоовочевої консервації, а на 
теренах України – незаперечний 
лідер з виробництва візитної 
картки  компан і ї  –  хр іну 
«Вінницького» з буряком. 
Створене у процесі реорганізації 
Вінницького заводу продтоварів, 
підприємство наслідувало 
багаторічний досвід, традиції 
якості, обізнаний у своїй справі 
персонал, згуртований колектив 
та високу мету – виготовляти 
якісну і натуральну продукцію. 

Колеги дуже тепло та з повагою відгукуються про Любов Артемівну, кажуть що вона – 
досвідчена фахівчиня, вміла керівниця, надійна партнерка, чудова жінка. Довгі роки праці у 
харчовій промисловості допомогли сформувати стійку, впевнену лідерку, яка вміє реагувати 
на зміни в економічному житті, миттєво приймати правильні рішення.

Любов Артемівна має вищу технічну освіту, що підтверджена дипломом Одеського 
технологічного інституту харчової промисловості. Стаж роботи величезний – понад 46 років. 
Вже багато років вона очолює фабрику на посаді голови правління ПрАТ «Вінхарчосмак». 

Як і будь-яке виробництво продуктів харчування, ПрАТ «Вінхарчосмак» неможливе без 
споживання тисяч кубометрів технологічної і питної води, мегават електроенергії, сотень 
тонн сировинних матеріалів. Ресурсо- та енергоефективність – це ті підходи, які, безумовно, 
допомогли заводу свого часу вийти на оптимальні обсяги енергоспоживання, мінімізацію 
відходів та дотримання екологічних норм безпеки. У цьому питанні заводу допоміг Центр 
ресурсоефективного та чистого виробництва, який виявив у ході технічного обстеження 
слабкі ланки підприємства, де гроші «летіли на вітер». ПрАТ «Вінхарчосмак» ніколи б не стало 
успішним та прибутковим, якби команда підприємства не навчилася концепції раціонального 
використання всіх без винятку ресурсів на підприємстві. Тому виробничі процеси безперервно 
удосконалюються, завдяки впровадженню нових технологій та модернізації наявного 
устаткування, а під час виробництва використовується тільки високоякісна, екологічно чиста 
сировина. Ці пріоритети в сукупності з професійним підходом, багаторічним досвідом фахівців, 
контролем на всіх стадіях виробництва гарантують високу якість продукції компанії.

На ПрАТ «Вінхарчосмак» впроваджена і діє система управління якістю за стандартом  
ISO 9001 і система управління безпечністю харчових продуктів (HACCP) за стандартом  
ISO 22000. Якість продукції та виробничі процеси контролює власна лабораторія. З 2011 
року технологічний процес виробництва хрону та гірчиці сертифікований за міжнародним 
стандартом FSSC 2000. 

«Знаєте, за багаторічний досвід роботи ми вивели свою формулу успіху. Успіх – наша мета, 
наша мета – якість, якість – здоров’я нації та прихильність споживачів», – завершила інтерв’ю 
Любов Артемівна.

Любов Семенюк, голова правління  
ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика»

Олена Гайдукова, директорка заводу  
«Данон Кремез»
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Пані Тамара – державний службовець з 
багаторічним досвідом співпраці з підприємствами. 
Працюючи у різних органах влади, вона 
розробляла законодавство та координувала 
діяльність різних підприємств.

Працювала з підвідомчими організаціями, які 
підпорядковані Мінекономіки, коли була на посаді 
начальниці відділу координації підвідомчих 
організацій. В обов’язки відділу входив аналіз 
фінансових планів та контроль за їх виконанням. 
Отримала унікальний досвід співпраці і 
координації державних підприємств, які були 
різними за видами діяльності, але повинні були 
працювати ефективно і результативно.

Енергоефективністю та енергетикою вона 
почала займатися під час роботи в Національній 
комісії, яка здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг, де працювала на 
посаді начальниці відділу економічного аналізу 
Департаменту стратегічного розвитку. Відділ 
працював над розробленням комплексних рішень 
Уряду і Комісії для комунальних підприємств щодо 
зменшення собівартості послуг. А оскільки енергія 
і енергоносії у тарифі на комунальні послуги 
становлять значну частку, то енергоефективність 
була у фокусі уваги відділу. 

Зараз вона працює в Держенергоефективності на посаді заступниці директора Департаменту 
стратегічного розвитку – начальниці управління моніторингу та інформатизації. Управління 
відповідає за моніторинг та оцінку «теплих» кредитів, а також працює над розробленням 
нових інструментів стимулювання енергоефективності. Наразі розробляється механізм 
компенсації банківських кредитів на енергоефективні проєкти для промислових підприємств.

Пані Тамара має науковий ступінь кандидата наук з державного управління та досвід у 
написанні наукових статей з питань ресурсо- та енергоефективності. Пройшла навчання 
із стратегічного, екологічного менеджменту та допомагає підприємствам ставати 
ресурсоефективними.

У Держенергоефективності вона продовжила і розширила свою діяльність. Вивчаючи 
досвід інших країн з питань стимулювання енергоефективності, прийшла до думки, що 
енергоефективність – це рушійна сила і спусковий гачок всієї ресурсоефективності та 
загальної результативності роботи будь-якого підприємства. 

Як сказала пані Тамара: «Звичайно, впровадження концепції з ресурсоефективного та чистого 
виробництва потрібно для підприємств. Це дозволить їм більш комплексно підходити до 
планування своєї діяльності та отримати додаткові переваги на ринку шляхом збереження 
ресурсів».

Пані Лариса закінчила електромеханічний 
технікум залізничного транспорту імені 
Миколи Островського (нині – ДВНЗ «Київський 
електромеханічний коледж») за спеціальністю 
«Електропостачання залізниць» та Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка 
за спеціальністю «Математика». Після закінчення 
університету вона працювала вчителем 
математики у загальноосвітніх школах, коледжі, 
також обіймала посаду заступниці директора 
з навчальної роботи, з 2006 р. – директорка 
коледжу.

За останні роки коледжу вдалося впровадити 
комплекс енергоефективних та енергозберігаючих 
заходів. Серед них – заміна старих вікон на нові 
енергозберігаючі склопакети у навчальному 
корпусі, майстернях та гуртожитках; заміна 
існуючих люмінесцентних та ламп розжарювання 
на системи енергозберігаючого та LED освітлення.

Коледж роками потерпав від проблем у роботі системи теплопостачання. Коли взимку 
температура повітря надворі падала нижче –5°С, у приміщеннях замість нормативних 
показників +20-21°С фіксувалося лише +16-18°С, які, насправді, досягалися лише за умови 
зменшення вентиляції, що негативно позначалося на якості мікроклімату, адже концентрація 
СО2 перевищувала допустимий рівень. Через це учні втомлювалися, втрачали увагу, зростала 
захворюваність. Навесні та восени – навпаки, температура всередині приміщень перевищувала 
+24°С, і це також погіршувало умови навчання та праці. Перегріте повітря у приміщенні 
охолоджувалося за рахунок збільшення інтенсивності вентиляції, що примушувало недоцільно 
використовувати енергоносії, і, як наслідок, збільшувалися платежі.

Після проведення комплексного технічного енергоаудиту, виконаного фахівцями Центру 
ресурсоефективного та чистого виробництва у навчальному корпусі та гуртожитку коледжу, 
систему центрального опалення було модернізовано. Змонтований індивідуальний тепловий 
пункт з погодозалежним регулюванням та можливістю керування ним через мережу Інтернет 
вирішив проблему. Рахунки на опалення приміщень коледжу зменшилися вдвічі.

З 2015 року за спеціальністю «Електропостачання» відкрито спеціалізацію «Основи 
енергетичного менеджменту». Студенти отримують необхідні знання, навички та вміння для 
проведення технічного енергоаудиту підприємств і впровадження енергозберігаючих та 
енергоефективних технологій. Під час навчання значна увага приділяється питанням екології 
та екологічної безпеки.

Частина випускників вступає до вишів, де продовжують поглиблювати знання в питаннях 
енергозбереження та контролю ефективності енерговикористання.

Робота Центру чітко відповідає на запити та виклики сьогодення. Концепція ресурсоефективного 
та чистого виробництва впроваджується в українській промисловості, об’єктах ЖКГ та освітніх 
закладах, оскільки цього вимагають національні та міжнародні стандарти якості та екологічної 
безпеки.

Лариса Сподинська, директорка Державного 
вищого навчального закладу «Київський 

електромеханічний коледж»

Тамара Буренко, заступниця директора 
Департаменту – начальниця управління 
моніторингу та інформатизації 
Департаменту стратегічного розвитку 
Держенергоефективності
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Родом із Кременчука, пані Жанна має вищу технічну 
освіту, закінчивши КПІ ім. Ігоря Сікорського, за 
освітою інженер (спеціальність «Устаткування і 
технологія зварювального виробництва»), але 
інженеркою працювала недовго.

За своє життя освоїла чимало професій: помічниця 
вихователя дитячого садочка, директорка садового 
центру, заради якої, до речі, навчалася на курсах 
ландшафтного дизайну та вивчила назви рослин 
латинською мовою. 

Теперішня робота теж не була запланованим 
рішенням, а радше, вимушеним. Хто ж, як не жінка, 
зможе бути найкращим господарем у своєму 
помешканні – великому будинку? Часто запитувала 
вона себе: «Невже це жіноча робота?». І сама собі 
відповідала: «Бажаючих немає взяти відповідальність 
за будинок, щоб зробити його комфортним, затишним 
та енергоефективним». 

Дивно, та саме обіймаючи посаду голови правління ОСББ, їй довелося поновити свої технічні 
знання, вивчивши сучасні системи теплового регулювання, розібратися з гігакалоріями, де 
вмикається електропостачання ліфтів або з яким тиском подається вода у будинок. 

Через те, що на утримання будинку та прибудинкової території потрібні немалі кошти, та ще й 
енергоносії в Україні дуже дорогі, пані Жанна з мешканцями вирішили впроваджувати заходи 
з енергозбереження, а саме: економити теплоту, електричну енергію, воду та заощаджувати 
їхні гроші. 

ОСББ «Весна» з 2017 року активно бере учать у конкурсі проєктів 70/30 з реалізації 
енергоефективних заходів у житлових будинках ОСББ та ЖБК. За ці роки в будинку було 
проведено низку енерго- та ресурсозберігаючих заходів, а саме: модернізацію та заміну 
внутрішньобудинкових інженерних мереж, заміну старих вікон та дверей у загальних 
місцях будинку на енергозберігаючі, заміну ламп розжарювання у приміщеннях загального 
користування на світлодіодні. Вже у 2019 році виконано реконструкцію системи 
теплопостачання з впровадженням погодного регулювання та балансування системи, 
опалення і гарячого водопостачання та, завдяки підтримці Уряду України та Києва,  
ОСББ «Весна» скористалася «теплим» кредитом. Не все вдалося зробити, приміром, утеплення 
фасадів будинку. Ці заходи потребують значних капіталовкладень. Вже другий рік поспіль 
на прибудинковій території були встановлені баки для сортування скла, паперу, пластику. 
Продаючи вторсировину, ОСББ «Весна» отримує додаткові надходження і в рази знижує 
вартість вивозу сміття. А головне – робить свій посильний вклад у збереження довкілля.

Як сказала пані Жанна: «Для мене ресурсозбереження – це наші гроші, це гроші наших 
мешканців! Чи потрібно перейматися питанням збереження довкілля, економити ресурси? 
Звісно так! Бо не тільки наш будинок – то наша оселя, але вся Україна, наша планета – то 
наша Оселя. Якщо не збережемо її ми, то хто?»

Ось лише деякі приклади успішних історій жінок, які досягли і продовжують досягати 
успіху в різних сферах. Ви також можете бути в списку таких жінок, необхідно лише 
поставити собі ціль і йти до неї. Ми всі разом, і жінки, і чоловіки, маємо докладати зусиль 
задля розвитку і процвітання країни, в якій ми живемо, та й усього світу загалом.

ПЕРЕВАГИ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

Ґендерна рівність позитивно впливає як на світ в цілому, країни, суспільства, так і на компанії, 
людей, добробут та розвиток. Ґендерна рівність може сприяти досягненню позитивних 
результатів:

 ✓ Пришвидшення економічного зростання. За даними Глобального інституту McKinsey 
(MGI), завдяки ґендерній рівності світовий ВВП до 2025 року може зрости на 26%29

 ✓ Подолання нерівності у доходах жінок і чоловіків, що може підвищити стабільність 
економіки та ВВП на 4% у розвинутих країнах та до 40% у країнах, що розвиваються30

 ✓ Збільшення кількості жінок у топ-менеджменті компаній до 30% і вище, що 
збільшує рентабельність компаній на 15%31

 ✓ Зниження рівня смертності й збільшення середньої тривалості життя
 ✓ Підвищення рівня щастя; країни з високим рейтингом ґендерної рівності є також 
лідерами за індексом щастя

 ✓ Створення безпечних, справедливих та зручних умов проживання для різних груп 
жінок і чоловіків

 ✓ Компанії зі значною часткою жінок у керівному складі мають вищі прибутковість, 
рентабельність, рівень компенсацій і сильніші позиції на ринку32

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ДОБРОБУТ СУСПІЛЬСТВА

Цілі Сталого Розвитку – це конкретний і зрозумілий шлях до процвітання та добробуту всього 
світу, і якщо всі (і жінки, і чоловіки) долучаться до цього процесу, то у майбутньому суспільство 
буде жити на зовсім іншій планеті.

Одними із важливих елементів програми Цілей Сталого Розвитку є зниження рівня бідності, 
забезпечення ґендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок і дівчат, сприяння 
поступальному, всеохоплюючому і сталому зростанню, повній і продуктивній зайнятості та 
гідній праці для всіх, скорочення нерівності всередині країн і усюди, сприяння побудові 
миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу 
до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі 
інституцій на всіх рівнях, що сприяють розвитку суспільства, підвищенню добробуту країн33.

МИР, 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ ТА 
СИЛЬНІ ІНСТИТУТИ

СКОРОЧЕННЯ 
НЕРІВНОСТІ

ГІДНА ПРАЦЯ 
ТА ЕКОНОМІЧНЕ 
ЗРОСТАННЯ

ҐЕНДЕРНА 
РІВНІСТЬ

ПОДОЛАННЯ 
БІДНОСТІ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК  
МІСТ ТА СПІЛЬНОТ

ВІДНОВЛЮВАНА 
ЕНЕРГІЯ

ІННОВАЦІЇ ТА 
ІНФРАСТРУКТУРА

БОРОТЬБА ЗІ 
ЗМІНОЮ КЛІМАТУ

ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ЕКОСИСТЕМ 
СУШІ

ВІДПОВІДАЛЬНЕ 
СПОЖИВАННЯ

ЧИСТА ВОДА 
ТА НАЛЕЖНІ 
САНІТАРНІ УМОВИ

ПАРТНЕРСТВО 
ЗАРАДИ СТІЙКОГО 
РОЗВИТКУ

ПОДОЛАННЯ 
ГОЛОДУ

ЯКІСНА
ОСВІТА

МІЦНЕ 
ЗДОРОВ’Я

ЗБЕРЕЖЕННЯ 
МОРСЬКИХ 
ЕКОСИСТЕМ

Жанна Галюк, голова правління ОСББ «Весна»,  
м. Київ
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Саме жінки приділяють більше 
часу та зусиль на догляд і 
виховання дітей. Тому чим 

ширші права, більший досвід, 
усвідомленість і освіту жінка має, 

тим більш освіченим буде  
наше майбутнє покоління!
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