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Gender equality is a catalyst for sustainable
development, and sustainable development can
promote gender equality. We are beginning to understand
that insensitivity to gender differences in energy policies
and programmes reinforces social and economic inequalities,
compounds fiscal difficulties and tends to place a greater
burden on certain groups than on others.
Therefore, evaluating and documenting the extent to
which women participate in and benefit from energy sector
reforms is key to understanding the links between gaps in
gender equality and a lack of energy access.



ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

У вересні 2015 року в рамках ювілейної 70-ї 
сесії генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 
відбувся Саміт ООН для прийняття порядку 
денного в галузі розвитку на період після 2015 
року). На цьому саміті були прийняті Нові Цілі 
сталого розвитку на період після 2015 року 
(2016-2030).

Нові Цілі Сталого Розвитку, яких на сьогодні 
дотримуються переважна більшість країн світу, 
включають 17 цілей і 169 конкретних завдань. 

http://www.un.org.ua/informatsiinyi-tsentr/news/3579-2015-09-28-12-06-08-istorichniy-noviy-poryadok-den
http://www.un.org.ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku


5.1 Повсюдно ліквідувати всі форми
дискримінації щодо всіх жінок і дівчаток
5.5 Забезпечити всебічну і реальну участь жінок і
рівні для них можливості для лідерства на всіх
рівнях прийняття рішень у політичному,
економічному та суспільному житті
5.a Провести реформи з метою надання жінкам
рівних прав на економічні ресурси, а також
доступу до володіння і розпорядження землею та
іншими формами власності, фінансових послуг,
успадкованого майна та природних ресурсів
відповідно до національних законів
5.b Активніше використовувати високоефективні
технології, зокрема інформаційно-комунікаційні
технології, для сприяння розширенню прав та
можливостей жінок

ЦІЛЬ 5 ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ



Ціль 7: Забезпечення доступу до недорогих, 
надійних, стійких і сучасних джерел енергії 

для всіх

 до 2030 року активізувати міжнародне співробітництво з 
метою полегшення доступу до досліджень і технологій в 
галузі екологічно чистої енергетики, включаючи 
відновлювану енергетику, підвищення 
енергоефективності та передові й чистіші технології 
використання викопного палива, та заохочувати 
інвестиції в енергетичну інфраструктуру і технології 
екологічно чистої енергетики

 до 2030 року розширити інфраструктуру і модернізувати 
технології для сучасного та сталого енергопостачання 
всіх у країнах, що розвиваються, зокрема у найменш 
розвинених країнах, малих острівних державах, що 
розвиваються, і країнах, що не мають виходу до моря, з 
урахуванням їх відповідних програм підтримки. 



13.b Сприяти створенню механізмів зі
зміцнення можливостей планування й
управління, пов’язаних зі зміною
клімату, в найменш розвинених
країнах і малих острівних державах,
що розвиваються, приділяючи,
зокрема, підвищену увагу жінкам,
молоді, а також місцевим і
маргіналізованим громадам

Ціль 13 Вжиття невідкладних заходів щодо 
боротьби зі зміною клімату 

та його наслідками



Подолання бар'єрів доступу жінок до 
підприємництва в енергетиці:

 Залучення жінок до розробки стратегій, державних та
регіональних політик та планів тощо, а також при
прийнятті важливих політичних рішень з енергетичних
питань;

 Визначення потреб та ризиків для активного залучення жінок
до підприємницької діяльності в секторі «чистої»
енергетики;

 Координація процесу розробки енергетичних стратегій та
політик з іншими секторальними стратегіями та політиками,
таким як освіта, соціальних захист, трудові відносини, торгові,
земельні, тощо

 Покращення доступ жінок до технічної освіти, тренінгам та
інформації (STEM)

 Забезпечення дружніх до родини та дітей робочих місць в
секторі «чистої» енергетики.
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