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ДИСКРИМІНАЦІЯ ТА БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

1. СУСПІЛЬНА/СОЦІАЛЬНА
• Забезпечення гідних умов участі окремих людей та суспільних груп у житті населення, реалізація 

можливостей для їх участі в процесі розвитку  культури, забезпечення дозвілля та середовища для 
самовираження.

3. ЕКОНОМІЧНА
• Забезпечення умов та можливостей для працевлаштування, отримання фінансування та 

підприємництва для соціально виключених груп населення.

4. ГРОМАДЯНСЬКА

• Забезпечення доступу до політичних процесів з акцентом на групи, що зазнають дискримінації та 
маргіналізації (в т.ч. сприяння рівній участі жінок та їх залученості в прийняття рішень у політичних 
процесах та інститутах).

6. ФІЗИЧНА
• Створення середовища, де громадський  простір є фізично доступним для всіх, включаючи людей 

з обмеженою мобільністю, шляхом упровадження принципів універсального дизайну.

5. ЦИФРОВА

• Забезпечення якісної цифрової інфраструктури та високого рівня цифрових навичок для кращого 
доступу до державних та соціальних послуг онлайн для всіх суспільних груп, включаючи літніх 
людей, осіб з інвалідністю та ін..

2. ОСВІТНЯ
• Створення рівних можливостей та вільного доступу до освіти, включаючи освіту протягом життя, а 

також перенавчання та опанування додатковими навичками.

Деякі групи населення зіштовхуються з дискримінацією – бар'єрами – через певні ознаки (соціально-майновий статус, стать, інвалідність тощо), 
внаслідок чого формується нерівність – умова, що виникає внаслідок присвоєння нижчого статусу по відношенню до інших категорій людей.

НАПРЯМКИ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ
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• Публічне обговорення необхідних змін та їх 
імплементація через нормативно-правові акти.

• Залучення актуальних стейкхолдерів до розробки 
стратегії, а також до реалізації політики з 
безбар’єрності.

1. НЕДОСКОНАЛІСТЬ 
ЗАКОНОДАВСТВА

3. НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ 
КООПЕРАЦІЇ 
СТЕЙКХОЛДЕРІВ

2. НЕСИСТЕМНИЙ 
ПІДХІД ДО 
ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

• Наразі законодавство не покриває усі групи 
населення, що можуть зіштовхуватись з нерівністю. 
Наприклад, законодавство не покриває сферу 
безбар’єрності для молоді та батьків з дітьми до 6 
років.

• Координація між інституціями різного рівня є 
неузгодженою, в результаті чого важко досягнути 
синергії політики, проектів громадянського 
суспільства та приватних проектів у сфері 
безбар’єрності.

• Не розроблено цілісного механізму імплементації 
політики на місцях – пріоритетів політики та 
конкретних дій для її реалізації. 

• Заходи для безбар’єрності є спорадичними і 
неузгодженими між собою.

• Створення стратегії забезпечення безбар’єрності в 
Україні. 

• Розробка узгодженого плану дій/програм для 
реалізації державної політики.

РІШЕННЯ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПОЛІТИКИВИКЛИКИ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ В УКРАЇНІ
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CHANGES

AS IS TO BE

Проблеми, які 
заважають 

подоланню бар'єрів

Кращі практики 
подолання бар'єрів 

у світі

Бачення розвитку 
безбар'єрності

Цілі розвитку 
безбар'єрності

Відповіді на 
проблеми

Кардинальні зміни 
функціонування 

Державні проекти та стратегічні ініціативи

Аналіз масштабів 
бар'єрів за кожним 

напрямком  



Роботу над Стратегією координує міжвідомча робоча група Кабінету Міністрів України з розроблення проекту
Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні під головуванням Міністра розвитку громад та
територій. До групи входять 11 міністрів, низка народних депутатів України, представники Офісу Президента України,
державних органів влади, Національного інституту стратегічних досліджень, громадськість та експерти. Завданням цієї
групи є загальна координація процесу, підготовка пропозицій, розгляд та погодження проекту Стратегії.

Робота над змістом Стратегії з безбар'єрного простору буде поділена на 6 напрямків. Під кожен виділений стратегічний
напрямок формуються тематичні експертні робочі групи. Кожна тематична робоча група буде координуватися
модератором. До роботи тематичних груп будуть долучатися представники експертного середовища, аналітичні
центри, тощо. Технічну допомогу надаватиме Центр економічного відновлення.

Кожна тематична експертна робоча група буде сфокусована на:

• Аналізі поточного стану напрямку

• Дослідженні кращих практик розвитку напрямку

• Зборі інформації у експертного середовища

• Розробці ініціатив щодо розвитку напрямку
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Керівник Координатор експертів, представників владиПредставник влади, експерт Аналітик/інший молодший персонал

+ круглі 
столи

+ робочі 
групи в 
Кабміні

+ залучені 
НГО

ЦЕВЕкспертне 
середовище

Влада

4. Громадянська безбар’єрність

1. Соціальна безбар’єрність

6. Фізична безбар’єрність
5. Цифрова безбар’єрність

2. Освітня безбар’єрність
3. Економічна безбар’єрність

СКЛАД ОДНІЄЇ ТЕМАТИЧНОЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ З РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ

Координатор робочої групи
(представник ЦЕВ)

• Залучені експерти, що пропонують та 
валідують стратегічні ініціативи, 
консультують щодо українського та 
міжнародного досвіду безбар’єрності 

Провідний експерт
(секторальний експерт)

Представник Уряду

• Керівник напрямку, який узгоджує роботу
• Аналітики ЦЕВ, що проводять дослідження 

та зводять фінальний документ

• Представники міністерств, які оцінюють 
спроможність Уряду імплементувати 
ініціативи та допомагають у розробці 
механізмів імплементації

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА З РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ

Міжвідомча робоча груп Аналітична платформа
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ПОНЯТТЯ СУСПІЛЬНОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ

Джерело: Центр економічного відновлення

ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ (ГІПОТЕЗИ)СТРУКТУРА СУСПІЛЬНОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ

Суспільна безбар’єрність - забезпечення гідних умов участі окремих людей та суспільних груп у житті громад, реалізація можливостей для їхньої участі в процесі 
розвитку культури, забезпечення дозвілля та середовища для самовираження

1. Бар’єри у самовираженні

a. Вразливі групи населення (люди з інвалідністю, молодь та ін.) 
зустрічаються із комплексними труднощами при участі в 
різноманітних формах діяльності суспільства.

b. Відсутність інтеграції, згуртування та включення вразливих 
груп населення до суспільства обмежує можливість до їх 
повноцінної самореалізації. 

2. Бар’єри участі у культурному житті суспільства

a. Недостатній рівень залучення громадян з інвалідністю , 
молоді, людей літнього віку та ін. до створення і 
представлення громадськості своїх культурних творів.

b. Низька інклюзія інформаційного та культурного середовища, 
яка обмежує можливість різних груп населення споглядати 
культурні твори.

3. Бар’єри із дозвіллям вразливих груп населення

a. Слабка інклюзивна інфраструктура із забезпечення дозвілля 
всіх груп населення (мала кількість спеціалізованих закладів 
для реалізації дозвілля громадян з інвалідністю та людей 
похилого віку. Крім того, недостатня кількість дитячих 
майданчиків, ігрових кімнат та ін. для маленьких дітей).

4. Бар’єри у сприйнятті вразливих груп населення

a. Наявність дискримінації в суспільстві за ознаками віку, статі, 
раси, фізичних можливостей, досвіду, зовнішності та ін.

Самовираження

• Рівний доступ всіх груп населення до 
різноманітних видів діяльності 
суспільства.

• Забезпечення соціальної інтеграції, 
соціального включення і соціального 
згуртування.

Культура

• Залучення всіх груп населення до 
культурного життя суспільства з 
метою створення культурних творів.

• Інклюзивне інформаційне та 
культурне середовище для всіх груп 
населення з метою споглядання 
культурних творів.

Дозвілля

• Інклюзивна інфраструктура для 
забезпечення дозвілля всіх груп 
населення, в т.ч. людей з інвалідністю, 
пенсіонерів, батьків з маленькими 
дітьми, молоді та ін.

Толерантність

• Толерантне ставлення громадян один 
до одного, незалежно від: віку, статі, 
фізичних можливостей, національності 
та ін.

1 2

3 4
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА СУСПІЛЬНОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ

БАЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ В УКРАЇНІ

Гідні умови участі всіх громадян (в т.ч. соціально вразливих) у житті суспільства,. Кожен має змогу реалізувати себе, доєднатися до розвитку культури та 
повноцінно провести своє дозвілля.

НАСЕЛЕННЯ

Всі громадяни мають рівні можливості реалізувати 
себе в усіх сферах життя суспільства

Всі громадяни можуть долучитися до культурного 
життя суспільства

В українському суспільстві відсутні жодні прояви 
дискримінації громадян

Всі громадяни мають змогу повноцінно провести 
своє дозвілля

НАПРЯМКИ

1 2

34

• Всі громадяни мають рівні можливості 
реалізувати себе в різних сферах 
діяльності. 

• Завдяки інтеграції, згуртуванню та 
інклюзії в українському суспільстві, 
для вразливих груп населення відсутні 
перешкоди у самовираженні.

• Кожен може створювати культурні твори і 
презентувати їх суспільству завдяки 
інклюзивному культурному середовищу та 
інфраструктурі. 

• Кожен може споглядати культурні твори  
завдяки впровадженню інклюзивних технічних 
та контентуальних рішень.

• Всі українці з толерантністю і розумінням 
ставляться один до одного, незважаючи на 
відмінності у статі, віці, національному 
походженні, зовнішності і фізичних 
можливостях.

• Запроваджена Міжнародна класифікація 
функціонування, обмежень життєдіяльності та 
здоров'я (МКФ), як частина повернення до 
повноцінного життя.

• Функціонує інклюзивна інфраструктура 
із забезпечення дозвілля для всіх груп 
населення (зокрема, спеціалізовані 
заклади для громадян з інвалідністю та 
людей похилого віку, а також 
майданчики та ігрові кімнати для дітей). 
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ПОНЯТТЯ ОСВІТНЬОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ

Джерело: Центр економічного відновлення

ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ (ГІПОТЕЗИ)

1. Бар’єри у доступі до дошкільної та загальної освіти

a. Низький рівень забезпеченості інклюзивно ресурсних центрів.

b. Недостатня кваліфікація педагогічного складу.

c. Низький рівень забезпеченості закладів матеріальною-технічною базою.

d. Низький рівень доступності навчальних програм.

2. Бар’єри у доступі до професійної та вищої освіти

a. Відсутність інституційних центрів підтримки студентів.

b. Низький рівень доступності навчальних програм.

c. Низький рівень забезпеченості закладів матеріальною-технічною базою та 
навичками користування спеціальною технікою. 

d. Відсутність можливостей реорганізації процесів здачі вступних та вихідних 
іспитів, зокрема залучення додаткових технічних інструментів.

e. Низький рівень інформаційної доступності навчальних та організаційних 
матеріалів та поширення сервісів з конвертування документів. 

f. Низький рівень співпраці з реальним сектором для забезпечення 
можливостей стажування та працевлаштування. 

3. Бар’єри у доступі до післядипломної та неформальної освіти

a. Фінансова недоступність післядипломної та неформальної освіти.

b. Недостатня кваліфікація надавачів освітніх послуг у спілкуванні з людьми з 
інвалідністю.

c. Низький рівень співпраці з реальним сектором для забезпечення 
можливостей стажування та працевлаштування. 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ

Освітня безбар’єрність - створення рівних можливостей та вільного доступу до освіти, включаючи освіту протягом життя, а також перенавчання та опанування 
додаткових навичок.

Безбар'єрна
освіта 

Безбар'єрна 
дошкільна та 

загальна  освіта

Безбар'єрна 
професійна та 
вища освіта

Безбар'єрна 
післядипломна 

та неформальна 
освіта

• Інклюзивно ресурсні центри 
• Кваліфікований та привітний 

педагогічний склад
• Матеріально-технічна база 
• Регіональне охоплення

• Центри підтримки студентів
• Педагогічний склад та 

доступне наукове середовище 
• Матеріально-технічна база 
• Планування ефективного 

регіонального охоплення 
навчанням

• Доступна вступна кампанія 
• Привітне студентське 

середовище

• Фінансова доступність
• Кваліфіковані надавачі послуг



Джерело: Центр економічного відновлення

СТРАТЕГІЧНА МЕТА ОСВІТНЬОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ

БАЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ В УКРАЇНІ

Створення рівних можливостей та вільного доступу до освіти, включаючи освіту протягом життя, а також перенавчання та опанування додаткових навичок.

НАСЕЛЕННЯ

Дошкільна та загальна освіта доступна для всіх Вища та професійна освіта доступна для всіх

Післядипломна та неформальна освіта доступна для всіх

НАПРЯМКИ

1 2

3

• Інклюзивно ресурсні центри повністю забезпечені 
для виконання своїх функціональних обов'язків.

• Педагоги та вихователі вміють правильно 
працювати з усіма дітьми.

• Заклади повністю забезпечені потрібною 
матеріальною-технічною базою для надання 
освітніх послуг всім дітям без виключень. 

• Заклади проінформовані про особливі потреби 
кожної народженої дитини в своєму регіоні для 
планування вчасного забезпечення цих потреб. 

• Всі навчальні та розвиткові програми є 
адаптованими під різні потреби дітей. 

• Інституційні центри підтримки студентів ефективно 
працюють в кожному закладі та забезпечують: доступність 
навчальних програм; інклюзивні умови вступу та здачі 
іспитів з використанням всіх необхідних технічних засобів; 
інформаційну доступність навчальних та організаційних 
матеріалів; інші необхідні умови інклюзивного навчання.

• Заклади повністю забезпечені необхідною матеріально-
технічною базою, а викладацький склад володіє 
навичками користування спеціальною технікою. 

• Заклади є інклюзивно привітним середовищем, де кожен 
член навчального процесу є прийнятим.

• Заклади ефективно співпрацюють з реальним сектором, 
забезпечуючи актуальні можливості стажування та 
працевлаштування. 

• Надавачі освітніх послуг володіють правилами спілкування та роботи з людьми з інвалідністю.

• Через ефективну співпрацю з реальним сектором надаються актуальні освітні послуги, після отримання яких, люди 
мають можливість працевлаштуватись. 

• Діють програми ваучерів на навчання за системою «гроші за людиною» для фінансування додаткової освіти. 



'



ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ

Джерело: Центр економічного відновлення

ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ (ГІПОТЕЗИ)
1. Бар’єри у доступі до підприємницької діяльності:

a. Низький рівень розвитку підприємницької культури ведення господарської 
діяльності серед таких суспільних груп, як молодь, жінки, літні люди, люди з 
інвалідністю. А також низький рівень фінансової грамотності.

b. Існуючі підприємства, власниками яких є люди з інвалідністю, ведуть 
неоптимізовану господарську діяльність та часто залежать від державної 
підтримки.

c. Існуючі підприємства, власниками яких є люди з інвалідністю, не мають 
достатньо ресурсів для ведення конкурентоспроможної маркетингової 
діяльності та для впровадження інновацій.

d. Умови пільгового оподаткування та кредитування потребують детальнішого 
перегляду для стимулювання підприємницької діяльності серед таких 
суспільних груп, як молодь, жінки, літні люди, люди з інвалідністю. 

2. Бар’єри у доступі до працевлаштування (робота за наймом):

a. Квота на працевлаштування осіб з інвалідністю не виконує своєї прямої 
функції та в сучасному вигляді спотворює ринок праці осіб з інвалідністю.

b. Працедавці не мають достатнього ресурсу для облаштування робочих місць 
для людей з інвалідністю, а також мають упередження щодо 
працевлаштування працівників з інвалідністю, у тому числі через складнощі у 
гарантуванні соц-захисту.

c. Колективи не готові до прийняття на рівних колегу з таких суспільних груп, як 
молодь, жінки, літні люди, люди з інвалідністю 

d. Діють дискримінаційні обмеження щодо роботи осіб з інвалідністю в 
структурах, де діє медична комісія.

e. Сервіси пошуку роботи рідко звертають увагу на доступність інформації про 
вакансії.

СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ

Економічна безбар’єрність - забезпечення умов та можливостей для працевлаштування та безперешкодного ведення підприємницької діяльності для таких 
суспільних груп, як молодь, жінки, літні люди, люди з інвалідністю.

Економічна 
безбар’єрність

Підприємницька 
діяльність

Робота за наймом

• Підприємницька культура 
та компетенції

• Існуючі підприємства, 
власниками яких є члени 
цільових групи 

• Пільгові форми 
оподаткування та 
кредитування

• Квота на 
працевлаштування осіб з 
інвалідністю 

• Організація робочого місця 
особам з інвалідністю 

• Інформаційні кампанії для 
підприємців та привітність 
робочого колективу

• Доступна інформація про 
можливості



Джерело: Центр економічного відновлення

СТРАТЕГІЧНА МЕТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ

БАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ В УКРАЇНІ

Забезпечення умов та можливостей для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом для таких суспільних груп, як 
молодь, жінки, літні люди, люди з інвалідністю.

НАСЕЛЕННЯ

Середовище сприятливе для розвитку підприємництва Ринок праці привітний та доступний для кожного 
громадянина

НАПРЯМКИ

1 2

• В Україні зросла підприємницька культура
ведення господарської діяльності, зокрема серед 
таких суспільних груп, як молодь, жінки, літні 
люди, люди з інвалідністю.

• Громадяни мають високий рівень фінансової 
грамотності.

• Існуючі підприємства, власниками яких є люди з 
інвалідністю, ведуть ефективну та самодостатню 
господарську діяльність.

• Існуючі підприємства, власниками яких є люди з 
інвалідністю, ведуть конкурентоспроможну
маркетингову діяльність та впроваджують 
інновацій;

• Умови пільгового оподаткування та кредитування
ефективно використовуються самозайнятими
членами таких суспільних груп, як молодь, жінки, 
літні люди, люди з інвалідністю.

• Квота на працевлаштування осіб з інвалідністю є 
ефективним інструментом стимулювання 
працевлаштування людей з інвалідністю.

• Працедавці розуміють важливість та мають інструменти 
для облаштування робочих місць для людей з 
інвалідністю.

• Працедавці не мають упереджень щодо 
працевлаштування працівників з таких суспільних груп, 
як молодь, жінки, літні люди, люди з інвалідністю.

• Колективи готові до прийняття на рівних колегу будь-
якого віку, статті та з будь-якими функціональними 
можливостями. 

• Особа з інвалідністю має інструменти щоб довести свою 
спроможність у виконанні будь-яких професійних 
обов'язків.

• Сервіси пошуку роботи є доступними для всіх громадян 
без виключень.



'



ПОНЯТТЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ

Джерело: Центр економічного відновлення

ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ (ГІПОТЕЗИ)

1. Бар’єри у рівному представництві

a. Нерівне представництво суспільних груп в органах 
державної та муніципальної влади

b. Нерівне представництво жінок в наглядових радах 
державних структур та державних підприємств

2. Бар’єри у доступі до громадянської участі всіх суспільних груп

a. Недостатній рівень залучення всіх суспільних груп на 
державному та місцевому рівні.

b. Низька поінформованість громадян щодо інструментів 
громадської участі виключає деякі соціальні групи з 
громадського процесу (старші люди тощо).

3. Бар’єри у доступі до безпечного громадянського середовища

a. Відсутнє безпечне середовище взаємоповаги, в політичному 
полі часто присутня мова ворожнечі щодо окремих груп.

b. Не всі суспільні групи мають можливість безпечного 
вираження власних поглядів.

c. Низький рівень системної співпраці органів влади з 
організаціями громадянського суспільства (ОГС).

4. Бар’єри у доступі до громадянських інструментів

a. Фізична та цифрова інфраструктури органів влади не 
повністю пристосовані для всіх суспільних груп.

b. Дизайн деяких інструментів громадської участі не 
адаптований до потреб всіх суспільних груп.

СТРУКТУРА ГРОМАДЯНСЬКОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ

Громадянська безбар’єрність – забезпечення доступу до процесів ухвалення рішень для всіх суспільних груп, що зазнають дискримінації та виключення; сприяння
рівній участі громадян чоловічої та жіночої статі у політичних процесах та функціонуванні політичних інститутів.

Громадянська 
безбар’єрність

Рівне 
представництво

Рівні можливості 
громадянської 

участі

Громадянська 
інфраструктура для 

всіх

Захищене 
середовище для всіх 

• Представництво у державних та 
місцевих органах влади

• Представництво у наглядових радах

• Рівні можливості політичної участі 
для всіх  

• Рівний доступ до громадської участі

• Середовище взаємоповаги та 
терпимості в політиці та 
захищеність учасників суспільного 
діалогу

• Сумісність політичних інститутів з 
усіма групами та доступ до 
інформації щодо громадських 
можливостей



Джерело: Центр економічного відновлення

СТРАТЕГІЧНА МЕТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ

БАЧЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ В УКРАЇНІ

Всі суспільні групи мають доступ до процесів ухвалення рішень як на громадському, так і на політичному рівні. Рівна участь громадян чоловічої та жіночої статі у 
політичних процесах та функціонуванні політичних інститутів.

НАСЕЛЕННЯ

Рівне політичне представництво жінок та чоловіків Рівні можливості для громадської та політичної 
участі всіх суспільних груп

Громадянська інфраструктура та інструменти 
адаптовані для всіх громадян

Політичне середовище без мови ворожнечі

НАПРЯМКИ

1 2

34

• Рівне представництво жінок у 
державних та місцевих органах 
влади, а також у наглядових 
радах державних органів та 
підприємств.

• Всі вразливі та недорепрезентовані
суспільні групи залучені до обговорення та 
прийняття рішень на громадському та 
політичному рівнях.

• Державні та місцеві органи влади 
адаптовані для всіх суспільних груп та 
мають всю необхідну фізичну 
інфраструктуру.

• Інструменти політичної та громадської 
участі адаптовані для всіх суспільних 
груп.

• В громадському та політичному 
публічному просторі відсутня мова 
ворожнечі, яка вказує на походження чи 
належність до певних суспільних груп.

• Всі громадяни мають доступ до 
інформації про інструменти політичної та 
громадської участі.
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ПОНЯТТЯ ЦИФРОВОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ

Джерело: Центр економічного відновлення

ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ (ГІПОТЕЗИ)СТРУКТУРА ЦИФРОВОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ

Цифрова безбар’єрність - забезпечення доступу до публічних та інших послуг онлайн для всіх суспільних груп, включаючи літніх людей, людей з інвалідністю, 
людей, які проживають у сільській місцевості.

Цифрова 
безбар’єрність

Доступ та 
підключення до 

цифрової 
інфраструктури

Доступ до знань та 
компетентностей

Захищені цифрові 
права

Доступ до сервісів

• Підключення до 
широкосмугового доступу

• Комп’ютеризація державних та 
соціальних закладів

• Рівень володіння базовими 
цифровими навичками

• Доступ до навчання цифровим 
навичкам

• Інклюзивні послуги онлайн
• Адаптованість сайтів та 

застосунків для всіх груп людей

• Аналогові відповідники 
цифрових сервісів

• Універсальні цифрові права

1. Бар’єри у доступі до цифрової інфраструктури

a. Низький рівень підключення ШСД в сільській місцевості.

b. Вища середня ціна ШСД інтернету в сільській місцевості.

c. Відсутня повна комп’ютеризація державних, соціальних та 
муніципальних закладів

d. Майже відсутні засоби доступу та ПЗ для людей з 
інвалідністю.

2. Бар’єри у доступі до знань та компетенцій

a. Низький рівень цифрових навичок серед старшого 
населення.

b. Низький рівень навичок у сільській місцевості.

c. Ускладнений доступ до навчання цифровим навичкам у 
сільській місцевості.

3. Бар’єри у доступі до сервісів

a. Відсутність повного переліку всіх послуг для вразливих груп.

b. Низький рівень адаптації сайтів та застосунків для окремих 
груп населення (люди з порушеннями зору, люди з 
порушеннями слуху тощо).

4. Бар’єри у доступі до сервісів

a. Відсутність аналогових відповідників для деяких цифрових 
послуг (наприклад, громадський бюджет). 

b. Відсутність універсальних цифрових прав громадян.



Джерело: Центр економічного відновлення

СТРАТЕГІЧНА МЕТА ЦИФРОВОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ

БАЧЕННЯ ЦИФРОВОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ В УКРАЇНІ

Якісна цифрова інфраструктура та високий рівень цифрових навичок громадян спрощують доступ до державних та соціальних послуг онлайн для всіх суспільних 
груп, включаючи літніх людей, людей з інвалідністю, людей, які проживають у сільській місцевості.

НАСЕЛЕННЯ

Підключення до якісної цифрової інфраструктури Високий рівень цифрових навичок

Доступні цифрові послуги Затверджені цифрові права

НАПРЯМКИ

1 2

34

• Всі громадяни мають доступ до 
якісного ШСД інтернету, як 
фіксованого, так і мобільного.

• Державні та соціальні заклади 
мають спеціальні засоби доступу 
та ПЗ для людей з інвалідністю.

• Переважна більшість громадян має базові 
цифрові навички.

• Всі бажаючі громадяни можуть зручно та 
доступно навчитись цифровим навичкам, 
незалежно від вікової групи та місця 
проживання.

• Громадяни мають інформацію щодо доступу 
до цифрових послуг.

• Сайти та застосунки з надання державних чи 
соціальних послуг мають спеціальні 
модифікації для окремих груп громадян 
(люди з порушеннями зору чи слуху тощо).

• Медіа, культурні та освітні послуги мають 
субтитрування та дублювання для людей з 
порушеннями зору та слуху.

• Доступ до інтернету є 
універсальним правом (а не 
перевагою) кожної людини. Всі 
державні послуги мають мати 
цифровий еквівалент.

• Всі громадяни мають доступ до 
інформації про інструменти 
політичної та громадської участі.



'



ПОНЯТТЯ ФІЗИЧНОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ

Джерело: Центр економічного відновлення

ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ (ГІПОТЕЗИ)СТРУКТУРА ФІЗИЧНОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ

Фізична безбар’єрність - створення середовища, в якому громадські місця, транспорт і послуги є фізично доступними для всіх суспільних груп, в т.ч. людей з 
інвалідністю, маломобільних людей, батьків з дитячими візочками та ін.

Фізичне 
середовище

Громадські і 
житлові споруди

Публічний простір

Громадський 
транспорт

Отримання послуг

• Ліфти/підйомники
• Пандуси/платформи
• Вказівники
• Побутові зручності

• Пандуси /підйомники/поручні
• Вказівники
• Лавки
• Переходи (наземні/підземні)

• Пандуси
• Вказівники
• Звукові сигнали
• Зупинки з навісами і лавками

• Співробітники-асистенти
• Онлайн-сервіси
• Інклюзивна інфраструктура 

приміщень, де надають послуги

1. Бар’єри у доступі до громадських і житлових споруд

a. Більшість споруд побудовані не за принципами 
універсального дизайну (відсутні зручні ліфти, пандуси, 
платформи, широкі проходи дверей та ін.)

b. Відсутність вказівників для  осіб з інвалідністю.

c. Відсутність побутових зручностей для громадян з 
особливими потребами.

2. Бар’єри у пересуванні публічним простором

a. Відсутність пандусів, поручнів на вуличних локаціях із 
складним рельєфом місцевості (схили, сходи та ін.).

b. Наземні та підземні переходи не обладнані відповідною 
інфраструктурою для осіб з інвалідністю.

c. Незначна кількість місць для перепочинку (лавки та ін.)

3. Бар’єри у користуванні громадським транспортом

a. Транспортні засоби не обладнані пандусами, вказівниками і 
звуковими сигналами для осіб з інвалідністю.

b. На багатьох зупинках відсутні лавки і навіси.

4. Бар’єри в отриманні послуг

a. Відсутні асистенти, які зобов'язані допомагати громадянам.

b. Приміщення, в яких надають послуги, не адаптовані під 
потреби осіб з інвалідністю.  



Джерело: Центр економічного відновлення

СТРАТЕГІЧНА МЕТА ФІЗИЧНОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ

БАЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ В УКРАЇНІ

Безперешкодне і зручне пересування всіх груп населення (в т.ч. маломобільних) громадським простором, а також зручний доступ до  отримання послуг.

НАСЕЛЕННЯ

Зручне переміщення громадськими і житловими 
спорудами для всіх громадян

Зручне переміщення публічним простором для всіх 
громадян

Зручне користування громадським транспортом для 
всіх громадян

Зручний доступ до отримання послуг для всіх 
громадян

НАПРЯМКИ

1 2
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• Усі будівлі облаштовані ліфтами, 
пандусами, вказівниками  та 
побутовими зручностями для 
людей з обмеженою мобільністю.

• Створені зручні маршрути для 
маломобільних громадян.

• На всіх локаціях (вулиці, переходи, парки) 
встановлена необхідна інфраструктура 
(лавки, пандуси, вказівники, поручні).

• Всі одиниці громадського транспорту 
обладнані пандусами, вказівниками, 
сигналами.

• Водії зобов'язані допомагати  громадянам 
з низькою мобільністю.

• На всіх зупинках встановлені лавки, 
навіси та ін. 

• Усі громадяни мають змогу 
використовувати онлайн-сервіси
(див. “Цифрова безбар'єрність”).

• На місцях надання послуг є 
асистенти, які зобов'язані 
консультувати громадян. 

• Центри надання послуг обладнані 
необхідною інфраструктурою для 
маломобільних громадян.





АНАЛІТИКА ПО 
ПОТОЧНІЙ СИТУАЦІЇ 

• Статистика з 
інсайтами

• Проблеми 
напрямків

ІНІЦІАТИВИ ДЛЯ 
РОЗВИТКУ 
НАПРЯМКУ

• Список ініціатив
• Кращі практики

ОРГАНІЗАЦІЯ 
ІНТЕРВ’Ю, ЗУСТРІЧЕЙ

• Контакти 
представників 
напрямку

1 2 3

Джерело: Центр економічного відновлення



1

ПОПЕРЕДНЄ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ДЛЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ

15 лютого 2021

• Формування робочих груп

• Проведення дослідження поточного 
стану

• Формування бачення бажаного стану 
безбар’єрності в Україні

2

СТВОРЕННЯ ПРОЕКТУ 
СТРАТЕГІЇ

1 березня 2021

• Формування списку ініціатив

• Валідація ініціатив з експертами та 
учасниками робочих груп

• Створення проекту стратегії

• Проведення публічної події із 
презентацією результатів

3

ПІДГОТОВКА ДО 
ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ

30 березня 2021

• Винесення проекту на суспільне 
обговорення

• Валідація ініціатив та заходів

• Фіналізація проекту та підготовка до 
його впровадження 

• Долучення експертів до робочих груп
• Надання рекомендацій щодо ініціатив

• Долучення експертів до робочих груп
• Надання рекомендацій щодо ініціатив.

• Перегляд та надання коментарів до 
робочих версій стратегії безбар’єрності

Як можна 
долучитися?

Активності 
етапу

Дедлайн

Джерело: Центр економічного відновлення



Склад міжвідомчої робочої групи з розроблення проекту Національної стратегії безбар’єрності

Джерело: Центр економічного відновлення

Голова міжвідомчої робочої групи: 

Чернишов Олексій Михайлович, Міністр розвитку громад та територій України

Заступники голови міжвідомчої робочої групи: 

1. Іонан Валерія Едуардівна, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції
2. Селега Вероніка Сергіївна, генеральний директор Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України

Експерти міжвідомчої робочої групи:

1. Автесіян Наїра, керівник програми Захисту дітей ЮНІСЕФ в Україні
2. Бардина Марина Олегівна, народний депутат України
3. Бондаренко Ольга Григорівна, голова правління міжнародного благодійного фонду «Let’s help!»
4. Вознюк Олександр Григорович, голова Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахистна спілка інвалідів»
5. Гулідін Антон Олексійович, секретар громадської організації «Громадський рух «Соціальна єдність» 
6. Гутцайт Вадим Маркович, Міністр молоді та спорту України
7. Денісова Людмила Леонтіївна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
8. Касьянова Дар’я Сергіївна, голова громадської спілки «Мережа за права дитини» 
9. Колишко Світлана Юріївна, керівник групи ініціатив з прав людини, менеджер проекту ПРООН «Права людини для України»
10. Криволап Кирило Костянтинович, радник Прем’єр-міністра України, директор Центру економічного відновлення
11. Криклій Владислав Артурович, Міністр інфраструктури України
12. Кулеба Дмитро Іванович, Міністр закордонних справ України
13. Лазебна Марина Володимирівна, Міністр соціальної політики України
14. Лапутіна Юлія Анатоліївна, Міністр у справах ветеранів України



Склад міжвідомчої робочої групи з розроблення проекту Національної стратегії безбар’єрності

Джерело: Центр економічного відновлення

Експерти міжвідомчої робочої групи:

15. Левченко Катерина Борисівна, Урядовий уповноважений з питань гендерної політики
16. Марченко Сергій Михайлович, Міністр фінансів України
17. Петрашко Ігор Ростиславович, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
18. Пчолкін Віталій Володимирович, голова правління Всеукраїнського об’єднання осіб з інвалідністю «Група активної реабілітації»
19. Санченко Олександр Володимирович, народний депутат України
20. Сачук Юлія Миколаївна, голова громадської організації «Боротьба за права»
21. Степанов Максим Володимирович, Міністр охорони здоров’я України
22. Тищенко Юлія Анатолієвна, керівник центру суспільних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень
23. Ткаченко Олександр Владиславович, Міністр культури та інформаційної політики України
24. Токарєва Уляна Дмитрівна, експерт громадської організації «Безбар’єрність»
25. Цань Олена Іванівна, мати дитини з інвалідністю
26. Шейсуг Володимир Олександрович, виконавчий директор Ініціативного центру сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання»
27. Шкарлет Сергій Миколайович, Міністр освіти і науки України
28. Юнаков Іван Сергійович, народний депутат України.



1. Суспільна/соціальна безбар’єрність 

Джерело: Центр економічного відновлення

Визначення перешкод із реалізації участі соціально незахищених груп населення в житті громад; формування політики рівного доступу всіх груп 
населення до участі в житті громад (трудовому, культурному, дозвільному та ін.).

Команда аналітичної платформи:
1. Василь Бабич, керівник напрямку «Якість життя» Центру економічного відновлення (Координатор), +380681804777, vasylbabych7@gmail.com.
2. Олексій Фомічов, аналітик Центру економічного відновлення, +380682260938, fomichov.oleksii@gmail.com.

Експерти:
1. Марія Назарова, менеджерка організаційного комітету збірної України на “Іграх нескорених” (Провідний експерт)
2. Антон Гулідін, секретар громадської організації «Соціальна єдність»
3. Ярина Боренько, експертка і тренерка з прав людини
4. Оксана Горбач, директорка Центру стратегічних комунікацій StratCom Ukraine
5. Ульяна Токарєва, експерт громадської організації «Безбар’єрність»
6. Лариса Остролуцька, методистка напряму соціальної роботи з дітьми та молоддю з інвалідінстю Київського міського центру соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді
7. Ольга Мирцало, засновниця спільноти «Київ дружній до батьків і малюків»

Робочі групи по напрямкам в процесі формування і постійно доповнюються новими експертами. Закликаємо вас приєднуватись для спільної 
розробки якісної та всеохопної стратегії.  



Створення рівних можливостей та вільного доступу до освіти, включаючи освіту протягом життя, а також перенавчання та опанування додатковими 
навичками.

2. Освітня безбар’єрність 

Джерело: Центр економічного відновлення

Команда аналітичної платформи:
1. Василь Бабич, керівник напрямку «Якість життя» Центру економічного відновлення (Координатор), +380681804777, vasylbabych7@gmail.com.
2. Віталій Сергійчук, аналітик Центру економічного відновлення, +380679307541, vserhiichuk@kse.org.ua.

Експерти:
1. Тетяна Ломакіна, голова громадської організації «Безбар’єрність» (Провідний експерт)
2. Дар’я Касьянова, голова громадської спілки «Мережа за права дитини»
3. Наїра Аветісян, керівниця програми Захисту дітей ЮНІСЕФ в Україні
4. Олена Цань, мати дитини з інвалідністю
5. Євгенія Драгомирова, керівниця ГО «Інститут кризового менеджменту та розв'язання конфліктів"
6. Світлана Кісільова, експертка з комунікації, викладачка УКУ

Робочі групи по напрямкам в процесі формування і постійно доповнюються новими експертами. Закликаємо вас приєднуватись для спільної 
розробки якісної та всеохопної стратегії.  



Забезпечення умов та можливостей для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом для таких 
суспільних груп, як молодь, жінки, літні люди, люди з інвалідністю.

3. Економічна безбар’єрність 

Джерело: Центр економічного відновлення

Команда аналітичної платформи:
1. Василь Бабич, керівник напрямку «Якість життя» Центру економічного відновлення (Координатор), +380681804777, vasylbabych7@gmail.com.
2. Віталій Сергійчук, аналітик Центру економічного відновлення, +380679307541, vserhiichuk@kse.org.ua.

Експерти:
1. Олег Пилипчинець, експерт з питань соціально-економічного розвитку при офісі Прем’єр-міністра України (Провідний експерт)
2. Ольга Бойко, менеджерка Комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації
3. Марія Нікітіна, громадська діячка, депутатка Вижницької міської ради (2016-2020 рр.)
4. Валерій Гауф, аналітик громадської організації «Безбар’єрність»
5. Сергій Савчук, Національний координатор Міжнародної організації праці в Україні
6. Марина Саприкіна, керівниця Центру «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності», засновниця і натхненниця ініціатив Дівчата STEM і 

Кар’єрний хаб, член правління STEM Коаліції в Україні
7. Віталій Кулько, коуч по цифровим інноваціям Іsobar Ukraine

Робочі групи по напрямкам в процесі формування і постійно доповнюються новими експертами. Закликаємо вас приєднуватись для спільної 
розробки якісної та всеохопної стратегії.  



Визначення основних проблем доступу громадян до політичних та громадських інструментів, а також проблеми рівного політичного представництва
чоловіків та жінок в Україні; формування політики рівного доступу всіх суспільних груп до політичної та громадської участі.

4. Громадянська безбар’єрність 

Джерело: Центр економічного відновлення

Команда аналітичної платформи:
1. Василь Бабич, керівник напрямку «Якість життя» Центру економічного відновлення (Координатор), +380681804777, vasylbabych7@gmail.com.
2. Олександр Костриба, аналітик Центру економічного відновлення, +380965592958, oleksandr.kostryba@gmail.com.

Експерти:
1. Ксенія Семьоркіна, юристка, експертка Української Гельсінської спілки з прав людини (Провідний експерт)
2. Юлія Сачук, голова громадської організації «Боротьба за права» 
3. Володимир Шейгус, виконавчий директор Ініціативного центру сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання»
4. Наталія Чумак, заступниця начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві 
5. Юлія Тищенко, керівниця Центру суспільних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень 
6. Антонелла Валморбіда, генеральний секретар Європейської асоціації місцевої демократії

Робочі групи по напрямкам в процесі формування і постійно доповнюються новими експертами. Закликаємо вас приєднуватись для спільної 
розробки якісної та всеохопної стратегії.  



Визначення основних проблем доступу громадян до цифрових послуг; формування політики рівного доступу всіх суспільних груп до цифрових послуг у
державній та соціальній сферах.

5. Цифрова безбар’єрність 

Джерело: Центр економічного відновлення

Команда аналітичної платформи:
1. Василь Бабич, керівник напрямку «Якість життя» Центру економічного відновлення (Координатор), +380681804777, vasylbabych7@gmail.com.
2. Олександр Костриба, аналітик Центру економічного відновлення, +380965592958, oleksandr.kostryba@gmail.com.

Експерти:
1. Володимир Брусіловський, керівник проєкту ПРООН «Підтримка розвитку Дія» (Провідний експерт)
2. Віталій Пчолкін, голова правління Всеукраїнського об’єднання осіб з інвалідністю «Група активної реабілітації»
3. Ольга Бондаренко, голова правління міжнародного благодійного фонду «Let’s help!»
4. Валерій Гауф, аналітик громадської організації «Безбар’єрність»
5. Анна Кріс, голова напрямку «Різноманіття та інклюзія» CFC Big Ideas, організаторка Global Inclusion Online Forum 2021
6. Роман Боренько, засновник Агенції цифрової інклюзії Романа Боренька

Робочі групи по напрямкам в процесі формування і постійно доповнюються новими експертами. Закликаємо вас приєднуватись для спільної 
розробки якісної та всеохопної стратегії.  



6. Фізична безбар’єрність 

Джерело: Центр економічного відновлення

Визначення основних перешкод у фізичному пересуванні маломобільних груп населення  громадським простором; формування політикирівних 
можливостей пересування громадським простором для всіх груп населення.

Команда аналітичної платформи:
1. Василь Бабич, керівник напрямку «Якість життя» Центру економічного відновлення (Координатор), +380681804777, vasylbabych7@gmail.com.
2. Олексій Фомічов, аналітик Центру економічного відновлення, +380682260938, fomichov.oleksii@gmail.com.

Експерти:
1. Олександр Вознюк, голова Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» (Провідний експерт)
2. Віталій Пчолкін, голова правління Всеукраїнського об’єднання осіб з інвалідністю «Група активної реабілітації»
3. Олена Іванова, керівниця проекту ПРООН «Підтримка реформи соціального сектору в Україні»
4. Наталія Чумак, заступниця начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві 
5. Дмитро Щебетюк, засновник ініціативи “Доступно.UA”
6. Андрій Алтунян, експерт громадської організації «Безбар’єрність»
7. Софія Брем, архітекторка, громадська активістка
8. Влад Самойленко, експерт Urban Initiatives Crew (UIC)
9. Вікторія Тітова, виконавча директора Big City Lab

Робочі групи по напрямкам в процесі формування і постійно доповнюються новими експертами. Закликаємо вас приєднуватись для спільної 
розробки якісної та всеохопної стратегії.  



Джерело: Центр економічного відновлення, Київська школа економіки * – за розрахунками Міністерства цифрової трансформації ефект знаходиться 
в діапазоні 2,4% –12,1% 


