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У ДДУВС НА ГРОМАДСЬКИХ ЗАСАДАХ ПРАЦЮЄ  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ 
ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ  

ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 
 

Сучасна динаміка державно-правового розвитку України висуває нові дослідни-
цькі пріоритети, що особливо актуалізує вивчення всієї сукупності чинників, які форму-
ють основу демократичної, правової держави. Посилення уваги до проблематики забез-
печення прав людини як з боку науковців, так і практичних працівників детерміновано 
глибокими трансформаційними змінами у політичній, соціально-економічній, культур-
ній та інших сферах. Усвідомлюючи потребу розв’язання проблем забезпечення прав 
внутрішньо переміщених осіб, комплексної протидії гендерній сегрегації та дискриміна-
ції, домашньому насильству, для представників правничої науки постало закономірне 
питання про створення відповідного наукового підрозділу в Україні. 

Як основна рушійна сила і осередок розвитку юридичної науки, саме Національ-
на академія правових наук України як вища галузева наукова установа, стала ініціа-
тором створення наукової лабораторії, що на постійній основі здійснювала б наукову, 
навчальну, виховну діяльність у сфері забезпечення прав і свобод внутрішньо переміще-
них осіб і утвердження гендерної рівності. Переймаючи існуючий досвід створення та-
ких дослідницьких центрів, було прийнято рішення про започаткування наукового під-
розділу з подвійним підпорядкуванням.  

 
В лютому 2017 року між провідним вищим навчальний закладом у Дніпрі – Дніп-

ропетровським державний університетом внутрішніх справ та Науково-дослідним 
інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування Національної 
академії правових наук України був укладений договір про співпрацю в напрямку 
здійснення фундаментальних та прикладних досліджень і взаємного обміну досвідом та 
спільну діяльність в напрямку об’єднання зусиль для створення й організації роботи На-
вчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо 
переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності. 

Заснована Постановою Президії Національної академії правових наук України 
№ 102/12 від 16 берез-
ня 2017 року, за свою 
коротку історію існу-
вання та на громадсь-
ких засадах, наукова 
лабораторія інтегрува-
лась до загальнодер-
жавного механізму 
забезпечення прав і 
свобод людини, від-
новлення соціальної 
справедливості через 
активну науково-до-
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слідну та практичну діяльність. Метою її роботи є захист прав і свобод людини і громадя-
нина, прав ВПО, осіб, які постраждали від гендерної нерівності, домашнього насильства, 
як у мирний час, так і в умовах конфлікту. 

Завідувач Лабораторії – Лариса Романівна Наливайко, доктор юридичних 
наук, професор, Заслужений юрист України. 

Результатом проведення наукових досліджень стало опублікування: 2 монографій, 4 
колективних зарубіжних монографій, 76 наукових фахових статей, 2 методичних рекоме-
ндацій, 70 тез доповідей на науково-практичних конференціях, 9 курсантських та студе-
нтських конкурсних наукових робіт.  

З наукової тематики лабо-
раторії здійснюють підготовку 3 
кандидатських дисертацій   21 
грудня 2018 р. науковий співробі-
тник Лабораторії І.О. Грицай 
захистила докторську дисертацію 
на тему: «Принцип гендерної рів-
ності та механізм його забезпе-
чення: теоретико-правовий ас-
пект» (науковий консультант – 
Л.Р. Наливайко).  

За період роботи Лабора-
торії було організовано та прове-
дено низку науково практичних 
заходів, орієнтованих на цільове 

вирішення соціальних проблем. 
Основні науково-практичні заходи, що проводились Лабораторією були спрямовані на 
теоретичне та прикладне забезпечення гендерної рівності, прав внутрішньо переміщених 
осіб, протидії домашньому насильству, а також привернення уваги громадськості, держав-
ного сектору до існуючих проблем у цих сферах. Проведення заходів стало можливим за-
вдяки тому, що Лабораторія створила та налагодила відносини з міжнародними та 
національними партне-
рами, серед яких: Офіс 
Ради Європи в України, 
Фонд народонаселення 
ООН, Управління Верхов-
ного комісара ООН у 
справах біженців, Органі-
зація з безпеки і співробі-
тництва в Європі, Мініс-
терство соціальної політи-
ки України, Дніпропет-
ровська обласна державна 
адміністрація, Дніпропетровська обласна рада, Головне територіального управління юсти-
ції у Дніпропетровській області, Міжнародна організація «Ла-Страда Україна», Всеукраїн-

ська громадська організація «Асоціація 
українських правників» та інші органі-
заціями та багато ін. Серед ключових 
науково-практичних заходів слід 
виділити: 

- заходи у сфері забезпечення 
гендерної рівність та подолання ге-
ндерна дискримінація:  

Круглий стіл «Гендерна рів-
ність та гендерна недискримінація в 
освітній сфері: сучасні проблеми та 
шляхи їх вирішення», 19 травня 2017 
р.; Панельна дискусія «Право жінки 
на гідну працю», 06 березня 2017 р.; 
Круглий стіл «Сучасний погляд на 
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гендерну політику», 31 травня 2018 р.;  
Всеукраїнський форум «Рівні права – великі можливості», 17 травня 2018 р.; Фо-

рум «Досвід реалізації гендерних у місцевих та регіональних програмах» в рамках проекту 
«Підвищення видимості жінок та боротьба з гендерними стереотипами у національній та 
місцевій політиці України», 10 жовтня 2016р.  

Співробітники взяли участь у якості експертів у науково-практичних заходах 
партнерів щодо забезпечення гендерного паритету:  

Семінар «Міжвідомче реа-
гування на гендерно-обумовлене 
насильство у контексті надання 
допомоги постраждалим від 
конфлікту на сході України: по-
силення потенціалу цільової ро-
бочої/експертної групи щодо роз-
робки методичних рекомендацій 
«Правовий захист постражда-
лих від ГОН» для Дніпропетров-
ської області», Фонд народонасе-
лення ООН в Україні (м. Київ); 
Круглий стіл на тему «Зміцнен-
ня міжвідомчого реагування на 
гендерно-обумовлене насильство 
в Україні», Фонд Народонаселен-

ня ООН в Україні (15 березня 2017, м. Київ); Форум «Разом за Україну, вільну від насиль-
ства щодо жінок», Фонд Народонаселення ООН в Україні (25 вересня 2017 р., м. Київ); 
Перший український жіночий 
конгрес, (22-23 листопада 2017 
р., м. Київ) та Другий українсь-
кий жіночий конгрес, (7-8 груд-
ня 2018 р., м. Київ); Семінар 
«Попередження проявів секси-
стської реклами: інструменти 
місцевих органів влади та взає-
модія із громадянським суспіль-
ством», Міністерство соціальної 
політики України, Представниц-
тво Фонду імені Фрідріха Еберта 
в Україні, Українська Асоціація 
Маркетингу (20 жовтня 2017 р., 
м. Дніпро); Медійний марафон «Рівність у політиці», Національний Демократичний 
Інститут Міжнародних Відносин (НДІ) спільно з Дніпропетровською обласною держав-
ною адміністрацією, Дніпропетровською обласною 
радою, Дніпровською міською радою (13 березня 
2018 р., м. Дніпро); Форум «Рівні права-великі мо-
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жливості», Дніпропетровська обласна рада, Громадська організація «Жінки плюс», КП 
«Представництво Придніпров'я» (17 травня 2019 р.); Форум «Гендерна політика» в рам-
ках якого відбулось визначення переможців всеукраїнського конкурсу соціальних відеоро-
ликів на гендерну тематику, Дніпропетровська обласна рада. 

Окремої уваги заслуговують заходи, що проводить Міністерство внутрішніх 
справ України  з питань гендерної рівності, в яких беруть участь наукові співробі-
тники Лабораторії:  

- Всеукраїнський форум 
«Гендерна політика МВС: рівні 
можливості кожному» в рамках 
проекту Координатора проектів 
ОБСЄ в Україні «Інтегрування 
кращого міжнародного досвіду у 
систему освіти поліції в Україні», (9 
жовтня 2018 р., м.  Київ). 

 
10 жовтня 2019 р. відбувся 

форум «Подвиг не знає статі» за 
ініціативи Міністерства внутрішніх 
справ України та за підтримки ООН 

Жінки в Україні (UN Women Ukraine). Мата форуму – розповісти про досягнення секто-
ру безпеки, які зроблені в напрямку забезпечення рівних прав та можливостей для жінок 
та чоловіків – гендерної рівності. 

 
3-4 вересня 2018 р. – Тренінг для викла-

дачів вищих навчальних закладів МВС «Жінки. 
Мир. Безпека. Гендерні аспекти конфліктів». 
Мета – формування розуміння викладачами ген-
дерних аспектів конфліктів, вмінь ідентифікува-
ти та враховувати їх у підготовці фахівців Наці-
ональної поліції. Організатор: Міністерство внутрішніх справ України, Координатор 
проектів ОБСЄ в Україні та Національна поліція України. 

- заходи у сфері 
забезпечення прав і 
свобод внутрішньо пе-
реміщених осіб: Семі-
нар «Сприяння реаліза-
ції прав і свобод грома-
дян: міжнародні стан-
дарти», 27 лютого 2018 
р.;  Всеукраїнська нау-
ково-практична конфе-
ренція «Безоплатна 
правова допомога в 
Україні: шляхи пода-
льшого розвитку та 
модернізації», 05 жовтня 
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2018 р.; Семінар-практикум «Захист прав внутрішньо переміщених осіб», 28 квітня 
2019 р. 

Круглий стіл «Внутрішньо переміщені особи: проблеми повернення та інтег-
рації на місцях попереднього проживання», 15 травня 2019 р.  

18 червня 2018 року відбувся круглий стіл «Проблеми захисту прав і свобод внут-
рішньо переміщених осіб: вітчизняний та зарубіжний досвід». Мета – пошук шляхів 
врегулювання військового конфлікту на території України в рамках міжвідомчого співробі-
тництва, пошук ефективних шляхів захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб. 
Організатори: Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем правового статусу 
внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності та Дніпропетровська 

обласна державна адміністрація. Учасники: Постійний представник Президента Украї-
ни в АРК, Генеральний консул Німеччини, керівник проекту Офісу Ради Європи в Укра-
їні, представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громад-
ських організацій, навчальних закладів регіону. Учасники обговорили актуальні для пе-

реселенців питання, удосконалення 
українського законодавства та його 
відповідність міжнародним стандартам, 
правова допомога, найкращі європей-
ські практики.  

Протягом 3-11 листопада 2018 
року завідувач Лабораторії – Лариса 
Наливайко та науковий співробітник 
Ірина Грицай в межах Проекту Ради Єв-
ропи «Внутрішнє переміщення в Украї-
ні: розробка тривалих рішень» у складі 
делегації від України здійснили робочу 
поїздку до Черногорії та Боснії і Герцо-

говини – балканських держав,  які зіткнулися з проблемою вимушеного переміщення. Ме-
та поїздки – дослідження політики і практики соціального захисту внутрішньо перемі-
щених осіб (ВПО), забезпечення довготривалих рішень на національному і місцевому 
рівнях. 
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3-4 квітня 2018 р. співробітники долучились до Міжнародної конференції «Пра-
ва біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі європейські практики та шля-
хи їх імплементації в Україні», (Національна академія правових наук України, 
м. Харків);  

22 травня 2019 р. відбувся 
міжнародний форум, присвяче-
ний проблематиці та перспекти-
вам реалізації Проекту Ради Єв-
ропи «Внутрішнє переміщення в 
Україні: розробка тривалих рі-
шень». Проект імплементується в 
Україні в межах Плану дій Ради 
Європи для України на 2018 - 2021 
роки. Підсумком заходу стала спі-
льна розробка шляхів покращення 
законодавства України та пропози-
цій вдосконалення практики націо-
нальних судів з питань внутрішньо-
го переміщення у відповідності до 

стандартів Ради Європи. Також окреслено подальші моделі взаємодії Офісу Ради Європи 
в Україні та Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу 
внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності. Науковий співробіт-
ник пройшли тренінг з питань ВПО та отримали сертифікати тьютерів (тренерів) для 
підготовки фахівців з захисту ВПО 

 
- заходи у сфері проти-

дії та запобіганню домаш-
ньому насильству: Консуль-
тації з громадськістю «Ком-
плексний підхід до запобіган-
ня та протидії домашньому 
насильству і насильству за 
ознакою статі в Україні: 
роль громадських об’єднань», 
Міністерство соціальної полі-
тики України, Фонд Народо-
населення ООН в Україні, 
УВКБ ООН та ГО «Право на 
здоров'я в Україні» (18 липня 
2018 р., м. Київ); 

 
У рамках Міжна-

родної правозахисної ак-
ції «16 днів проти наси-
льства» та Всеукраїнсь-
кого тижня права Лабо-
раторією спільно з Дніп-
ропетровською ОДА що-
річно проводиться нау-
ково-практичний захід 
присвячений протидії 
насильству щодо жінок.  

8 грудня 2017 р. 
проведено міжнародний 

форум «Політика попере-
дження та протидії гендерному насильству в Україні: імплементація міжнародних  
стандартів та проблеми суспільного сприйняття». 07 грудня 2018 р. – регіональну 
конференція на тему «Протидія гендерно обумовленому насильству в Україні: пра-
вовий захист та реабілтація жертв». Мета –  напрацювання практичних рекомендацій 
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щодо покращення або створення систем і механізмів взаємодії суб’єктів при здійсненні за-
ходів з попередження гендерно зумовленого насильства в суспільстві та надання комплекс-
ної допомоги постраждалим у відповідності до національного законодавства та міжнарод-
них стандартів. 

22 лютого 2018 р. проведено круглий стіл «Стратегія імплементації нового 
законодавства України в сфері запобігання та протидії насильству за ознакою 
статі».  

Мета – презентація та обговорення Закону України «Про запобігання та протидію до-
машньому насильству», що набрав чинності 07 січня 2018 року, його безпосередніми розро-
бниками та авторами; аналіз та роз’яснення різних практичних аспектів застосування закону.    

Організатори: Мінсоцполітики, Дніпропетровська обласна державна адміністра-
ція, Дніпропетровська обласна рада, Навчально-наукова лабораторія дослідження право-
вого статусу ВПО та забезпечення гендерної рівності, Фонд народонаселення ООН, Го-
ловне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області за підтримки 
Посольства Великобританії в Україні. Учасники: очільники органів державної влади, 

органів місцевого 
самоврядування, 

громадські діячі, 
правозахисники, 

соціальні працівни-
ки, лікарі, науковці 
та всі ті, хто перей-
мається проблемою 
насильства в Украї-
нському суспільстві.  

6 вересня 
2019 р. Навчально-
наукова лабораторія 
дослідження про-
блем правового ста-
тусу ВПО та забез-
печення гендерної 

рівності з  Дніпропетровською ОДА та Фондом народонаселення ООН провели науко-
во-практичний захід для координації спільної роботи щодо протидії домашньому на-
сильству – конференцію для фахівців на тему «Концепція реалізації завдань запобі-
гання домашньому насильству» в Дніпропетровській ОДА.  На заході вдалося 
визначити перспективні напрями діяльності регіональних установ всіх профільних 
міністерств, які опікуються питаннями домашнього насильства – Мінсоцполітики, Мі-
н'юсту, МОЗ, МОН та МВС.   

Для ефективної 
роботи Навчально-
наукової лабораторії 
дослідження проблем 
правового статусу 
внутрішньо перемі-
щених осіб та забез-
печення гендерної 
рівності протягом 
вересня-жовтня 2019 
року розширено нау-
ково-практичну спів-
працю з національни-
ми експертами у сфе-
рі протидії соціаль-
ними проблемами та 
визначення перспек-

тивних напрямків і планів спільної роботи. Обговорено спільну діяльність у сфері про-
тидії домашньому насильству і насильству щодо дітей, гендерній дискримінації, про-
блемам захисту внутрішньо переміщених осіб з вітчизняними експертами та фахівцями з 
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Німеччини, Литви і Хорватії. Завідувач Лабораторії д.ю.н., професор, Заслужений 
юрист України Лариса Наливайко презентувала партнерам різні напрями роботи нау-
кового колективу та основні напрацювання. 

Для гармонізації роботи у сфері забезпечення гендерної рівності 17 вересня ві-
дбулася зустріч з радницею Міністра внутрішніх справ України з гендерних питань 
Вікторією Арнаутовою, яка відмітила активну діяльність, що здійснюється колективом 
Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо 
переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності. Гендерні дослідження та конце-
пцію роботи презентувала Лариса Наливайко і Віта Кононець. Завідувач Лабораторії 
зазначила, що гендерна політика реалізовується у науковому, навчальному, виховному 
напрямі тощо.  

Результати зу-
стрічі радниця Міністра 
внутрішніх справ Украї-
ни з гендерних питань 
презентувала в Мініс-
терстві. 

11 жовтня на зу-
стріч з керівництвом 

Дніпропетровського 
державного університе-
ту внутрішніх справ, 
науковими співробітни-
ками Навчально-
наукової лабораторії 
дослідження проблем 
правового статусу ВПО 

та забезпечення гендерної рівності завітала заступник Міністра внутрішніх справ 
України Катерина Павліченко. Ректор Андрій Фоменко представив плани  науково-
го колективу щодо забезпечення гендерної рівності в Дніпропетровському регіоні та 
державі загалом. Завідувач Лабораторії Лариса Наливайко презентувала наукову, 
навчальну, виховну,  просвітницьку діяльність, поділилась найближчими планами що-
до наукових заходів та за запросила до участі представників міністерства.  

За результатами зустрічі Катерина Павліченко відзначила активну роботу коле-
ктиву і подякувала, що серед широкої тематики дослідження, особлива увага приділя-
ється домашньому насильству, гендерній рівності у військовій організації. До бібліо-
теки Міністерства внутрішніх справ України передано комплект наукових праць, 
підготовлений науковими співробітниками Лабораторії.  

Серед здобутків 
колективу є низка на-
працювань практично-
го характеру.  

На виконання 
доповідної записки 
МВС про підготовку 
матеріалів навчаль-
ного курсу з гендер-
ної рівності № 26781 
від 29.08.2018 р. 
співробітниками Ла-
бораторії підготовле-
но дистанційний курс 
для підготовки кадрів 

для потреб Національної поліції та МВС (матеріали передано до ДПООНД  МВС 
України). 

В рамках лабораторії розроблено науково-методичні матеріали та викладаються 
для студентів юридичного факультету з вибіркових навчальних дисциплін «Гендерна 
політика», «Європейське антидискримінаційне право». Також, підготовлено Методичні 
рекомендації для патрульної поліції щодо попередження домашнього та гендерно-
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обумовленого насильства. 
Лабораторія бере участь у практичному наданні правової допомоги особам, які 

постраждали від гендерної дискримінації, гендерно обумовленого насильства, сприяє 
захисту прав ВПО на регіональному рівні. Робота здійснюється через юридичну клініку 
«Істина» та громадську приймальню Головного територіального управління юстиції у 
Дніпропетровській області  

З виховною метою для курсантів і студентів організована лекція на тему «Жі-
нка та війна» керівника Центру аеророзвідки  М. Берлінської; патріотична акція 
«Оберіг для захисника»; презентація фільму «Війна – жіночого роду»;  прем’єрний 
показ робіт Молодіжного конкурсу зі створення мультиплікаційного фільму «Генде-
рна рівність: руйнуємо стереотипи»;  презентація першого документального фільму 
про жінок на війні «Невидимий батальйон»;  флешмоб «Найбільший хештег проекту 
«Я МАЮ ПРАВО!»; лекція Народного депутата України М. Іонової на тему «Вирі-
шення проблем забезпечення гендерної рівності: краща практика європейських дер-
жав»; лекція-бесіда Почесного Посла Фонду ООН з питань народонаселення в Укра-
їні М. Єфросиніної на тему «Розвиток особистості через забезпечення гендерного 
паритету в суспільстві» та ін. 

На базі ДДУВС 
Лабораторія долучена 
до реалізації загально-
національного правоп-
росвітницького проекту 
Мін’юсту «Я маю пра-
во», Стратегії націона-

льно-патріотичного 
виховання дітей та мо-
лоді, Стратегії сталого 
розвитку «Україна – 
2020» та Національної 
стратегії у сфері прав 
людини, Концепції вдо-

сконалення інформування громадськості з питань Євроатлантичної інтеграції України та 
ін. Співробітники Лабораторії є постійними членами Координаційної ради з питань сі-
мейної, гендерної політики, попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми 
при Дніпропетровській обласній державній адміністрації, робочої групи з питань генде-
рно зумовленого насильства при Дніпропетровській ОДА. Лабораторія бере участь у 
заходах Програми розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області 
2012-2021 роки, а також реалізація Стратегії розвитку гендерної і сімейної політики у 
Дніпропетровському регіоні. 

Колектив Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового стату-
су внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності висловлює подяку 
всім небайдужим до вказаної наукової проблематики. Тісна співпраця з партнерами від-
криває не тільки нові горизонти і перспективи роботи, а й задає нового формату діяльно-
сті і обміну досвідом. 
 


