
 
 

 

 

 

Критерії взаємодії 
 

 

 

 

EPIC, очолювана МОП, “ООН-Жінки” та ОЕСР – це ініціатива за участі багатьох зацікавлених сторін – 

таких як урядові установи – зокрема, міністерства, відповідальні за працю та зайнятість, міністерства, 

відповідальні за ґендерну рівність, національні статистичні управління; міжнародні та національні організації 

роботодавців і працівників, відповідні агенції ООН, приватний сектор, міжнародні організації громадянського 

суспільства та наукові кола. 

 
З метою забезпечення надійної, ефективної та стратегічно спрямованої роботи EPIC, для зацікавлених сторін 

важливо демонструвати справжню, підтверджену відданість досягненню рівної оплати за роботу рівної 

вартості. 

 
 Уряди повинні забезпечити дотримання щонайменше 61 із нижченаведених 11 критеріїв 

 
• Ратифікація Конвенції МОП 1951 року про рівну винагороду (№ 100) або прийняття перевірюваних 

кроків до її ратифікації;  

• Прийняття законодавства відповідно до Конвенції МОП № 100;  

• Ратифікація Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 року (стаття 11 (1) 
(d);  

• Дотримання Рекомендації Ради ОЕСР 2013 року з питань ґендерної рівності у сфері освіти, зайнятості та 
підприємництва, а також Рекомендації Ради ОЕСР 2015 року щодо ґендерної рівності у суспільному 
житті;  

• Проведення моніторингу дотримання законодавства про рівну оплату шляхом інспектування сфери 
праці або інших ефективних заходів, особливо в державному секторі, дії якого повинні бути прикладом;  

• Збирання даних про заробітну плату з розбивкою за статтю;  

• Запровадження політики чи практики, що заохочує прозорість у сфері оплати праці;  

• У країнах, де за галузями чи професіями встановлюється мінімальна заробітна плата, мінімальна 
заробітна плата має поширюватися також на галузі та професії, де переважають працівники жіночої 
статі;  

• Запровадження національних органів2, які опікуються питаннями рівної оплати праці;  

• Введення в дію законів, політики чи заходів, спрямованих на сприяння досягненню балансу між працею 
та сімейним життям або на підвищення представництва в органах управління компаній;  

• Запровадження фінансової чи натуральної підтримки як внеску в досягнення основних результатів EPIC. 
 
 
 

 

                                                           
1 Уряди, які поки що не відповідають шести критеріям, але спрямовані на досягнення цієї мети та активно працюють над цим, 
можуть розглядатися як учасники EPIC. Таким урядам буде надано чотирирічний період для приведення своїх законів, політики та 
практики у відповідність із необхідними критеріями 
2 Сюди можуть входити такі органи, як органи рівних можливостей у сфері зайнятості або тристоронні органи. 



Профспілки повинні відповідати щонайменше 4 із наступних 7 критеріїв 

 
• Ведення активних кампаній і/або колективних переговорів за рівну оплату праці рівної вартості;  

• Ведення активних кампаній і/або колективних переговорів стосовно питань, пов'язаних із 

досягненням рівної оплати за роботу рівної вартості, зокрема, таких як прожитковий мінімум, 

загальний соціальний захист, професійна десегрегація, прихована дискримінація в структурі оплати 

праці/ прозорість оплати праці, політика на робочому місці, орієнтована на сім'ю;  

• Проведення досліджень та запровадження інших ресурсів для надання допомоги місцевим органам у 

просуванні та переговорах стосовно рівної оплати за працю рівної вартості на національному чи 

галузевому рівні;  

• Залучення до політичної роботи/ соціального діалогу, спрямованого на заохочення рівної оплати за 

працю рівної вартості;  

• Досягнення рівної оплати за працю рівної вартості в межах своєї організації, або наявність планів/ 

заходів для цього в найближчому майбутньому;  

• Наявність організаційних статутних або політичних документів, які явним чином зазначають рівну 

оплату як пріоритет організації;  

• Попередня чи поточна співпраця з іншими глобальними спілками, НУО, ОГС чи іншими 

зацікавленими сторонами для вирішення ґендерного розриву в оплаті праці. 

 

Приватний сектор повинен відповідати щонайменше 4 з наступних 7 критеріїв:  

 
• Наявність політики щодо ґендерної рівності та/ або різноманіття;  

• Наявність планів сприяння ґендерній рівності та належної практики боротьби проти дискримінації як 
компоненту зобов'язань щодо збереження та захисту Фундаментальних принципів і прав у світі праці, 
приділяючи особливу увагу дискримінації в оплаті праці за ґендерною ознакою;  

• Наявність планів щодо розробки/ продовження розробки інклюзивної політики кадрових ресурсів, з 
особливим акцентом на забезпечення різноманітності, ґендерної рівності та попередження 
дискримінації в оплаті праці за ґендерною ознакою;  

• Готовність до підвищення обізнаності та  розуміння проблеми дискримінації в оплаті праці, 
використовуючи наявні онлайн-інструменти, матеріали досліджень і політичні рекомендації;  

• Зусилля щодо коригувальних заходів і позитивних кроків з метою попередження дискримінації в 
оплаті праці за ґендерною ознакою на робочому місці;  

• Наявність планів щодо інформування та/або навчання всіх працівників з питань ґендерної рівності 
та/або різноманітності на робочому місці;  

• Готовність до обміну передовим досвідом та інформацією про найефективніші методи попередження 
дискримінації в оплаті праці за ґендерною ознакою. 

 
Наукові кола повинні відповідати щонайменше 4 з наступних 5 критеріїв 

 
• Провідна дослідницька установа;  

• Запровадження налаштованих підрозділів, відповідальних за ґендерну рівність і попередження 
дискримінації;  

• Наявність широких науково обґрунтованих рецензованих досліджень стосовно рівної оплати праці/ 
ґендерного розриву в оплаті праці;  

• Запровадження широких глобальних мереж;  

• Надання підтримки в натуральній формі як внеску в досягнення основних результатів EPIC. 

 
Організації громадянського суспільства повинні відповідати щонайменше 3 критеріям із 
наступних 4 

 
• Активна агітація та/або робота з питань рівної оплати за роботу рівної вартості;  

• Узгодження з баченням EPIC щодо ґендерно-рівнішого та інклюзивнішого світу праці;  

• Наявність стійких мереж, включно з роботою з роботодавцями, працівниками та урядовими органами 
з питань ґендерної рівності;  

• Надання підтримки в натуральній формі як внеску в досягнення основних результатів EPIC. 


