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УКРАЇНСЬКИЙ ІНДЕКС 
КОРПОРАТИВНОЇ РІВНОСТІ  -
це національне дослідження корпоративної політики, правил та практик 
приватних компаній щодо заборони дискримінації на робочому місці та 
підтримки рівності і різноманіття. Індекс досліджує заборону дискримінації 
за ознаками статі, інвалідності, сексуальної орієнтації та ґендерної 
ідентичності.
Український індекс корпоративної рівності ініційований Всеукраїнською 
благодійною організацією «ТОЧКА ОПОРИ» та реалізований за підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження» у партнерстві з Національною 
Асамблеєю людей з інвалідністю України, Жіночим консорціумом України та 
Коаліцією з протидії дискримінації в Україні.
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ВСТУПНЕ СЛОВО
Український індекс корпоративної рівності – це унікальний, один із найбільш 
помітних та ефективних проектів щодо роботи із залучення бізнес-середовища 
до розуміння та підтримки цінностей прав людини.
Цей проект спрямований на освіту дорослих. І його беззаперечна цінність 
полягає у тому, що він сприяє утвердженню суспільної думки щодо необхідності 
дотримання прав людини та толерантності.

Здобутки та переваги

За 2017 рік у межах проекту «Український індекс корпоративної рівності» нам вдалося:
• вдесятеро збільшили результат охоплення аудиторії через соціальні 

мережі, відеопродукцію, сайт та публічну діяльність: понад 100 тисяч осіб 
проти 10 тисяч у минулому році; 

• провести презентації, семінари для 450 HR-керівників та керівниць;
• організувати тренінги із політики різноманіття на робочому місці та 

особливостей її використання для 630 працівників компаній, зокрема і HR; 
• розробити онлайн-курс «Залучайте найкращих – створюйте робочі місця 

без дискримінації», який станом на сьогодні проходить близько 200 осіб; 
• організувати разом із партнерами вісім бізнес-подій національного рівня;
• залучити до рейтингу «Найкраще місце роботи без дискримінації-2017» 76 

компаній, серед яких 19 брали участь уперше, а 5% компаній покращили 
минулорічний результат;

• здійснити перевірку результатів, отриманих шляхом опитування. Такі 
компанія, як Ашан, LUSH, Danone, EY та British Council пройшли перевірку 
за трьома блоками опитувальника. Аудит проводився у тісній кооперації 
з партнерами проекту – Національною Асамблеєю людей з інвалідністю 
України та Коаліцією з протидії дискримінації в Україні.

Та найбільшим досягненням року можна вважати створення спеціальної 
номінації «Рівні можливості» для людей з інвалідністю в рамках «Премії HR-
бренд Україна». У тандемі з командою Індексу корпоративної рівності було 

Тимур Левчук,  
виконавчий директор  
ВБО «ТОЧКА ОПОРИ»,  
керівник проекту «Український індекс 
корпоративної рівності»
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впроваджено спецномінацію, завдяки якій публічно розпочався важливий 
діалог із бізнесом про кейси інклюзивного працевлаштування в Україні. 
Поява такої номінації свідчить про те, що вже найближчим часом тема рівних 
можливостей буде на порядку денному у бізнес-середовищі. Проте включення 
тематики ЛГБТ до активностей, пов’язаних з інклюзивністю та рівними 
можливостями, досі залишається складним завданням. Та варто зазначити, що 
вперше ЛГБТ-організація «ТОЧКА ОПОРИ» отримала фінансову підтримку від 
IT-компанії Genesis. 

Плани на найближче  майбутнє

До нас звернулося декілька регіональних ініціатив, які прагнуть розпочати 
працювати та взаємодіяти із бізнес-середовищем на локальному рівні. 
Ми, безперечно, прагнемо поділитися з ними нашим досвідом і здобутими 
навичками, надавши усю необхідну підтримку. 
За останні кілька років ми зміцнилася, набули досвіду та авторитету, зібрали 
чудові кейси бізнес-компаній, які здатні змінювати ставлення до різноманітності 
і толерантності. Наступний крок – видимість. Ми хочемо, аби якомога більше 
людей побачили нашу роботу та її результати. Це допоможе нам  залучати 
ще більше компаній до рейтингу «Найкраще місце роботи», проводити 
масштабніші освітні заходи і кампанії, мотивувати українців обирати товари та 
послуги компаній, які дотримуються прав людини. 
Для того, аби мати більш потужний та переконливий голос у світі бізнесу ми 
прагнемо залучати успішних спікерів, зокрема і міжнародних, які допоможуть 
українським підприємцям дізнатися про нові підходи у сфері рівних 
можливостей на робочому місці. 
У нас є ще одна дуже амбітна ціль: поширити свій досвід та створити на теренах 
пострадянського простору парасолькове громадське об’єднання щодо роботи 
з бізнесом та популяризації теми рівних можливостей на робочому місці і в 
суспільстві загалом.
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Український індекс корпоративної рівності (УІКР) для мене є індикатором 
розвитку людино-орієнтованого підходу до організації роботи в Україні. 
Підходу нового, складного та незрозумілого для багатьох компаній, але 
дуже потрібного для працівників, аби почувати себе на роботі захищеними 
та оціненими. Підходу, який вже давно став обов’язковою частиною 
корпоративної культури у розвинених країнах. 
Динаміка залучення компаній до УІКР з року в рік демонструє, як поступово 
серед учасників Індексу на загальному тлі міжнародних гігантів з’являються 
українські компанії з українським капіталом – маленькі та середні, – які 
першими приносять до країни свої корпоративні цінності, включаючи 
повагу до різноманіття та шанування рівності. 
Командна робота Індексу та партнерів – це не лише збір анкет та підрахунок 
балів раз на рік. Це, у першу чергу, забезпечення всебічної допомоги та 
підтримки на шляху до корпоративної рівності тим, хто це робить вперше. 
Також це мотивація, навчання та менторинг.

Ірена Федорович,  
співкоординаторка Коаліції з протидії 
дискримінації в Україні, експертка 
та тренерка, директорка ГО Центр 
«Соціальна Дія»
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Уже третій рік поспіль підбиваються підсумки проведення Українського 
індексу корпоративної рівності, результати яких засвідчують, що ініціатива 
громадських організацій підтримана бізнесом та різними інституціями.
Беручи участь в УІКР, все більше компаній демонструють свою прихильність 
та відданість принципам недискримінації і врахування людського 
різноманіття у своїй роботі, отримують об’єктивну інформацію щодо своєї 
політики та практики стосовно до працівників з інвалідністю, а також 
окреслюють сфери, в яких компанії мають вдосконалитися та подолати 
бар’єри, аби створити справедливі умови праці для кожного працівника. 
Компанії, які отримали найвищий результат за «критеріями інвалідності», 
продемонстрували найкращу практику у підходах до недискримінації на 
робочому місці працівників із інвалідністю; бажання до швидких змін та  
коригувань в питаннях доступності середовища; відкритість спілкування 
в колективі; розуміння необхідності  нових підходів до використання 
людського потенціалу.

Лариса Байда,  
начальник відділу нормативно-
правового та юридичного забезпечення 
діяльності НАІУ, взаємодії з органами 
державної влади, громадськими та 
міжнародними організаціями у сфері 
соціального захисту людей з інвалідністю
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РЕЗУЛЬТАТИ УКРАЇНСЬКОГО 
ІНДЕКСУ КОРПОРАТИВНОЇ 
РІВНОСТІ-2017
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Ми працюємо в косметичної індустрії, і нашими 
покупцями і співробітниками в 50 країнах світу 
є люди різного віку, всіх кольорів шкіри, всіх 
віросповідань, різних професій, всіх сексуальних 
орієнтацій, тому толерантність і рівні права для всіх 
- один з принципів роботи нашої компанії.
У LUSH Україна також реально працює політика 
рівності. Ми працюємо в повній відповідності 
із законами України, платимо податки і 
офіційні заробітні плати. Ми беремо на роботу 
професіоналів, які відповідають вимогам вакансії. 
Серед наших співробітників є люди з інвалідністю, 
переселенці з Криму і Донбасу, багатодітні мами, 
представники ЛГБТ-спільноти, люди різних 
віросповідань. Не маючи політики рівності при 
прийнятті на роботу співробітників, ви можете 
втратити дійсно талановитих людей, які могли б 
принести вашому бізнесу більший дохід.
LUSH - це британський бренд свіжої косметики 
ручної роботи. Наші співробітники часто 
відправляються у відрядження до Великобританії. 
Ми дивимося, як живуть в цій країні, переймаємо 
досвід і хочемо бути такими ж - різними і рівними.
Ми раді, що в Україні помітно збільшується 
кількість компаній, де рівні можливості є у кожного 
співробітника компанії, і, завдяки Індексу, ми 
дізнаємося про такі компанії.

Ми вже не вперше беремо участь у рейтингу, 
і можемо сказати, що норми, відповідність до 
яких ми перевіряємо, стали для нас своєрідним 
must have для всіх нових магазинів Ашан.
Ми щиро вдячні Індексу за покращення 
взаємодії між нашими співробітниками, 
клієнтами та партнерами.

Олена Сургай, 
заступниця директора 
компанії, бренд - 
менеджер LUSH в 
Україні

Ольга Бойко, 
фахівець з комунікації та 
КСВ, Ашан Україна
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З кожним роком бізнес наших клієнтів стає все 
більш глобальним. Ми прагнемо, щоб знання, 
досвід і навички наших фахівців в повній мірі 
відповідали вимогам клієнтів з урахуванням 
особливостей культури та специфіки ведення 
бізнесу в тій чи іншій країні. Досвід показує, 
що робота в команді, яка складається з 
представників різних культур, допомагає 
розвивати творчі здібності і знаходити 
нестандартні рішення. Але для забезпечення 
найбільш ефективної роботи необхідно 
створити рівні можливості для кожного члена 
команди.
Створення рівних можливостей означає 
відкритість і уважне ставлення до думки 
кожного члена колективу. У компаніях із 
рівними можливостями у кожного співробітника 
є реальний шанс проявити себе і побудувати 
успішну кар’єру. Це допомагає не тільки 
залучити і зберегти в штаті найталановитіших 
співробітників, але й налагодити ефективну 
взаємодію як всередині організації, так і з 
клієнтами.
Створення рівних можливостей - запорука 
успішної діяльності міжнародного колективу.

Ірина Ситникова, 
керівник департаменту 
залучення, розвитку 
та навчання талантів, 
компанія «Данон»

Марина Захар’їна, 
керівник відділу 
персоналу компанії EY в 
Україні 

Для Данон інклюзивне різноманіття - це не 
просто вияв соціальної відповідальності 
бізнесу, це реальний інструмент для створення 
високопродуктивних команд, що здатні 
досягати визначних результатів. 
Ми переконані, що різноманіття є запорукою 
та фундаментом для справжніх іновацій, 
креативних рішень, високого рівня залученості 
та безперервного розвитку. 
Ми пишаємося своїми результатами в рейтингу 
та продовжуємо будувати Компанію, де цінують 
унікальність кожного таланту.
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АУДИТ 
УКРАЇНСЬКОГО 
ІНДЕКСУ 
КОРПОРАТИВНОЇ 
РІВНОСТІ

Компанії-учасниці Українського індексу корпоративної рівності 
запрошуються до проходження аудиту на відповідність критеріям Індексу 
корпоративної рівності, що включає аудит доступності та кадровий аудит.
Аудит доступності здійснюється фахівцями Національної асамблеї людей з 
інвалідністю України та включає перевірку доступності торговельних точок 
та офісу компанії для людей з інвалідністю і маломобільних груп населення, 
а також відповідність їхнього облаштування згідно з чинними нормами та 
рекомендаціями спеціалістів.  
Кадровий аудит здійснюється фахівцями Коаліції з протидії дискримінації 
в Україні. Проходить у вигляді співбесіди з HR-менеджером/менеджеркою 
компанії, в межах якої HR розповідає про реальні механізми та інструменти, 
які впроваджує компанія для запобігання дискримінації на робочому місці 
щодо всіх груп, які є у фокусі Індексу.

Аудит HR-політик
Чи зможе ваша компанія успішно пройти Індекс корпоративної рівності 
та отримати максимальну кількість балів? Відповідь на це запитання ви 
отримаєте, прочитавши та проаналізувавши важливий документ, – вашу 
політики роботи. Така політика може бути загальною і містити різні аспекти 
вашої роботи. Або ж ви можете мати окрему політику рівності чи політику 
заборони дискримінації, або політику поваги до різноманіття. Все це дуже 
подібні документи, в котрих можуть бути різні акценти щодо формування 
робочих стосунків у колективі. Але всі вони покликані, у першу чергу, 
засвідчити відданість компанії принципу рівного ставлення до своїх 
працівників, незважаючи на їхні відмінності, та відповідно до принципу 
рівного ставлення до оцінок роботи кожного працівника/кожної працівниці.  
Політика рівності – це зазвичай загальний документ, який засвідчує 
відданість компанії принципу рівності. Вона може бути дуже короткою чи 
деталізованою, та має містити щось на кшталт:  
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«Створення рівних можливостей та залучення талановитих працівників – 
це лише початок. Створення рівних можливостей означає відкритість 
та уважне ставлення до думки кожного члена колективу. Це допомагає не 
лише залучити і зберегти у штаті найталановитіших працівників, але й 
налагодити ефективну взаємодію, як всередині організації, так і ззовні – під 
час спілкування з клієнтами». 1 
Цей документ зазвичай є публічним, адже це частина стратегії позиціювання 
компанії. Він свідчить про цінності компанії, як щодо своїх працівників, так і 
щодо клієнтів. Адже компанія, яка поважає різноманіття, є не лише кращим 
місцем для роботи, але і надійним та толерантним надавачем послуг.  
Окрім аналізу безпосередньо політики, варто звернути увагу на інші 
правила роботи, які є у компанії, та на показники, які допоможуть вам 
оцінити свою роботу. 

Аудит доступності
Проведення аудиту доступності об’єктів важливе з погляду не лише 
сучасного дизайну, але й безпеки та комфорту для осіб, що належать до 
маломобільних груп. А це кожна людина в різний період свого життя. 
Об’єктивна інформація дозволяє визначитися із етапами забезпечення 
доступності, залежно від наявних коштів. Повне ж забезпечення 
транспортної, інформаційної та архітектурної доступності збільшить 
клієнтську базу користувачів, а відтак і прибуток.
Приємно, коли представники власника об’єкта налаштовані позитивно, 
і аудит проходить у дружній, невимушеній атмосфері. Разом можна 
визначитись із найбільш оптимальними варіантами за дизайном та 
вартістю. Інклюзивність надання товарів та послуг робить суспільство 
сучасним та цивілізованим.

Олег Полозюк, 
головний спеціаліст відділу нормативно-
правового та юридичного забезпечення 
діяльності НАІУ, взаємодії з органами 
державної влади, громадськими та 
міжнародними організаціями в сфері 
соціального захисту людей з інвалідністю

1  Політика поваги до різноманіття компанії EY 
українською мовою http://www.ey.com/ua/uk/
about-us/our-people-and-culture/diversity-and-
inclusiveness/

Ірена Федорович,  
співкоординаторка Коаліції з протидії 
дискримінації в Україні, експертка 
та тренерка, директорка ГО Центр 
«Соціальна Дія»
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АНКЕТА 
ВИЗНАЧЕННЯ 
ДОСТУПНОСТІ 
БУДІВЛІ ДЛЯ 
МАЛОМОБІЛЬНИХ 
ГРУП НАСЕЛЕННЯ

I. Прилегла територія

1. Прилеглий квартал довкола об’єкта: так ні

1.1. Чи існують похилі площини (пандуси) з 
відсутніми або пониженими бордюрами 
до 2-4 см в усіх місцях перетину 
пішохідних шляхів/тротуарів з проїжджою 
частиною/проїздами (відповідно до 
зразка)?

Примітка: 

Загальна кількість балів із розрахунку - 
0-1:

2. Зона паркування автомобілів:

2.1. наявність місця для паркування а/м, 
якими користуються люди з інвалідністю:

2.2. стоянка для а/м знаходиться на відстані 
_____ м від головного входу до об’єкта;  
(має бути не далі ніж 50 м)

2.3. на стоянці є виділені місця для стоянки 
а/м людей з інвалідністю шириною 3,5 м 
та промарковані дорожньою розміткою 
із нанесенням відповідного символу та 
встановленням знаку: 
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2.4. виїзд зі стоянки на тротуар обладнаний 
похилою площиною/пандусом за 
зразком:

Примітка:

Загальна кількість балів із 
розрахунку - 4:

II. Будівля/приміщення

3. Входи до будівлі/приміщення: так ні

3.1. При вході в будинок налічується _________ 
сходинок; 

Сходинки облаштовані поручнями:

3.2. Якщо до будівлі є сходи, то також є 
пандус згідно з ДБН. Пандус зроблений у 
співвідношенні  
1:8               1:10                1:12
(підкреслити), що відповідає чи не 
відповідає нормам. (за нормативами має 
бути 1:12).

3.3 Ширина вхідних дверей до будівлі/
приміщення становить ____см, що 
відповідає (не відповідає) нормам. (мають 
бути мінімум 90см).

3.4 Наявний чи відсутній бар’єр у дверях? 
Якщо у дверях головного входу є поріг, чи 
відповідає він нормативам? (згідно з ДБН 
має бути до 2,5см):  
до 2,5 см      більше 2,5 см (підкреслити).

3.5. Відсутність інших перешкод, наприклад, 
щітки для витирання ніг тощо.

Загальна кількість балів із 
розрахунку – 5:
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4. Доступність до приміщень будівлі: 
(Варіант, якщо будинок одноповерховий).

4.1. Від вестибюлю головного входу до рівня 
поверху відсутні сходи, або, якщо є сходи, 
то поруч зі сходами є поручні та пандус 
відповідно до ДБН (1:12) 
Примітка:

4.* Загальна кількість балів із 
розрахунку – 2: 
(якщо будівля багатоповерхова): 
 
Доступність до приміщень будівлі: 
Варіант, коли будинок багатоповерховий

4.1 * Якщо від вестибюлю головного входу до 
рівня 1-го поверху або ліфтового холу є 
сходи з поручнями та пандуси.

4.2.* в усіх місцях перепаду рівнів вище 4 см 
всередині будівлі існують скоси/пандуси

4.3.* Чи є в приміщенні ліфт?

4.4.* Чи можна інвалідним візком під’їхати до 
ліфта?

4.5.* Чи ліфт зупиняється на усіх поверхах?

4.6.* Чи можна викликати ліфт з кожного 
поверху?

Загальна кількість балів із 
розрахунку – 6: 
(якщо будівля багатоповерхова):

5. Туалети:

5.1. Чи доступні для відвідувачів туалети 
всередині будівлі?

5.2 Чи є кабінка туалету для людей у візках?

(ширина дверей мінімум 80см)

5.3. Наявність поруччя у туалеті біля унітазу

5.4. Наявність умивальника, доступного для 
людини у візку

Загальна кількість балів із 
розрахунку - 4:
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6. Візуальна інформація. 
(Наявність інформаційних табло/
піктограм)

6.1 Про місце розташування пандуса

6.2 Про місце розташування 
альтернативного входу

6.3 Про місце розташування туалету, 
доступного для людей у візках 

Детальну інформацію про методику та поради щодо проведення аудиту доступності можна 
отримати на сайті Всеукраїнського громадського об’єднання «Національна Асамблея людей з 
інвалідністю України»: http://netbaryerov.org.ua/index.php/dostup/metodika
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КРИТЕРІЇ ІНДЕКСУ 
КОРПОРАТИВНОЇ 
РІВНОСТІ

Український індекс корпоративної рівності – це національне дослідження 
корпоративної політики, правил та практик приватних компаній щодо 
заборони дискримінації на робочому місці та підтримки рівності і 
різноманіття. Індекс досліджує дотримання принципу рівності та поваги 
до різноманіття працівників компаній за ознаками статі, інвалідності, 
сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності.
Визначення рейтингу компаній-учасниць Українського індексу 
корпоративної рівності здійснюється за трьома блоками критеріїв:
1. Інформація про захист від дискримінації за ознакою статі, що містить 

критерії щодо політики компанії із забезпечення рівних можливостей 
на робочому місці для чоловіків та жінок.

2. Інформація про захист від дискримінації за ознакою сексуальної 
орієнтації та ґендерної ідентичності, що стосується питань захисту від 
дискримінації для ЛГБТІК-працівників.

3. Інформація про захист від дискримінації за ознакою інвалідності, що 
містить запитання щодо створення відповідних умов на робочому 
місці для людей з інвалідністю, зокрема, питання забезпечення 
розумного пристосування та впровадження компанією принципів 
універсального дизайну.
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КРИТЕРІЇ ІНДЕКСУ

БЛОК ЩОДО РІВНОСТІ ПРАВ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

К1 Рівні можливості для кар’єрного 
зростання жінок та чоловіків 
Наявність політики рівних можливостей щодо кар’єрного 
зростання для жінок та чоловіків, а також дотримання 
ґендерного балансу в компанії. Зараховується як політика, так і 
будь-який інший внутрішній нормативний документ (положення, 
кодекс компанії, колективний договір та ін.), а також усталена 
практика. 

Які документи свідчать про можливість рівного кар’єрного зростання жінок та чоловіків (крім 
політики рівності)? Чи існує формалізована або усталена усна практика рівного найму на 
роботу та кар’єрного просування чоловіків і жінок?  

Як нові працівники дізнаються про політику рівності та яким чином вчаться її виконувати? 
Чи здійснюється обов’язкове навчання після прийому на роботу чи просування на нову 
посаду? Яке періодичне навчання проходять працівники, та як часто у цьому навчанні є 
блок про повагу до різноманіття, принцип недискримінації та/чи рівності, питання етичної 
поведінки працівників? 

15  
балів

К2 Чи є жінки серед керівників компанії 
або відповідальних за прийняття 
управлінських та фінансових рішень?
Наявність ґендерного балансу у призначенні на ключові посади 
в компанії. Зараховується як політика, так і будь-який інший 
внутрішній нормативний документ (положення, кодекс компанії, 
колективний договір та ін.), а також усталена практика

Тут потрібно відкрити інформацію про працівників та просто порахувати. Суть цього 
питання полягає в тому, що, якщо мова йде про великі компанії, то потрібно постійно 
моніторити та аналізувати ґендерний склад своїх працівників та зважати на те, що 
рівність – це не лише наявність однакової кількості працівників чоловічої та жіночої статі, 
але й рівні можливості для чоловіків та жінок щодо навчання, підвищення кваліфікації та 
просування кар’єрними сходами. Так, у компаній, які ефективно впроваджують принцип 
ґендерної рівності, жінки представлені на всіх рівнях управління.  

У великих компаній такі дані зазвичай є відкритими: аналіз керівних посад можна 
здійснити, відкривши розділ «Про нас» на сайті компанії, та подивитись скільки жінок і 
чоловіків є серед керівників компанії (і на середніх рівнях прийняття рішень також – серед 
керівників відділів чи служб).  

Є цікавий інструмент для спеціалістів з пошуку кандидатів на відкриті вакансії, який 
дозволяє перевірити свої упередження та запобігти ґендерній дискримінації. Розглядаючи 
кандидатуру на нову посаду, з резюме, які подають кандидати, прибирають всю 
персональну інформацію, тож керівники свої рішення ухвалюють, виходячи виключно 
із професійних кваліфікацій та досягнень кандидатів. Також під час вибору панелі для 
проведення співбесід варто звертати увагу на те, аби серед тих, хто обирає, також був 
віковий та ґендерний баланс.  

15 
балів
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К3 Чи рівну заробітну плату отримують 
жінки порівняно з чоловіками за 
однаковий обсяг роботи? 
Наявність рівної заробітної плати або додаткових бонусів за 
однаковий обсяг роботи незалежно від статі. 

Зараховується як політика, так і будь-який інший внутрішній 
нормативний документ (положення, кодекс компанії, колективний 
договір та ін.), а також усталена практика.  

Для відповіді на це запитання пригадайте, яким чином у вашій компанії нараховується 
заробітна плата? Чи є фіксовані ставки для працівників на певних посадах? Як 
розраховується заробітна плата для керівників? Яким чином призначаються преміальні? 
Візьміть дані працівників і працівниць та порівняйте.  

Наприклад, у компанії EY заробітна плата працівникам нараховується залежно від посади та 
рейтингу, отриманого в рамках оцінки ефективності діяльності, який, у свою чергу, залежить 
виключно від професійних якостей та досягнень. Це виключає можливу нерівність за 
ознакою статі працівників.  

20 
балів

K4 Чи забезпечується в компанії 
індивідуальний підхід до типів 
працевлаштування для працівників 
із сімейними обов’язками (часткова 
зайнятість або дистанційна робота)? 
Наявність можливості формування індивідуального графіка для 
працівників із сімейними обов’язками. 

Зараховується як політика, так і будь-який інший внутрішній 
нормативний документ (положення, внутрішній наказ, 
розпорядження, колективний договір та ін.), а також усталена 
практика. 

Для відповіді на це запитання потрібно проаналізувати, яким чином організована робота 
у вашій компанії. Чи є жорстко фіксовані робочі години, які не можна змінювати за жодних 
умов? Чи є можливість гнучкого робочого графіка? Чи є можливість працювати з дому 
за певних обставин або у певні дні? Чи всі працівники, як керівники, так і підлеглі, мають 
можливість гнучкого робочого графіка?  

Так, наприклад, компанія EY має політику гнучкого робочого графіка, яка дозволяє 
працювати поза межами офісу у будь-який час. Водночас працівники компанії мають 
бути на телефонному та інтернет-зв’язку у певні фіксовані години (перебувати в офісі не 
обов’язково).

15 
балів

K5 Чи передбачена можливість поєднувати 
домашні та робочі обов’язки? 
Відсутність вимог у компанії щодо роботи в додатковий час, 
вихідні тощо за умовою організаційної/виробничої необхідності. 

Зараховується як політика, так і будь-який інший внутрішній 
нормативний документ (положення, кодекс компанії, 
колективний договір та ін.), а також усталена практика.

Чи зважає керівництво компанії на працівників із сімейними обов’язками під час 
призначення роботи у вихідні? Чи є можливість отримати годину (кілька) у будні для 
того, аби відвідати лікаря чи вирішити сімейні питання? Які правила щодо оформлення 
лікарняних?  

Наприклад, у компанії EY політика «Нові підходи до роботи» включає заходи з підтримки не 
лише балансу робота/дім, можливості дистанційної роботи, але й дає можливість батькам, що 
працюють, отримати 1 годину на день чи 5 годин на тиждень з робочого часу на свої потреби. 
Передбачена можливість працювати з частковою зайнятістю. Також під час лікарняних у разі 
хвороби дитини працівника за ним зберігається повна заробітна плата за 5 днів у році.  Якщо 
кількість днів хвороби дитини перевищує 5 на рік, працівник отримує належну компенсацію із 
Фонду соціального страхування.

20 
балів
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K6 Чи вказуються в оголошеннях про 
вакансії вимоги щодо віку, статі, 
зовнішності? 
Розміщення оголошень про вакансії в компанії без критеріїв віку, 
статі, зовнішнього вигляду.

 Зараховується як політика, так і будь-який інший внутрішній 
нормативний документ (положення, кодекс компанії, 
колективний договір та ін.), а також усталена практика. 

Тут варто відкрити свої останні оголошення та проаналізувати їхню відповідність не лише Зако-
нам України, але й політиці рівності, якщо компанія таку має.  

Пам’ятайте, законодавством України заборонено вказувати в оголошеннях про відкриті вакансії 
будь-які ознаки працівників, якщо такі ознаки не мають безпосереднього стосунку до характеру 
виконуваної роботи.  

Наприклад, в оголошеннях від Британської Ради є стандартне повідомлення про рівні 
можливості: 

«Британська Рада засвідчує свою відданість принципу рівних можливостей та вітає заявки від 
кандидатів з різних громад. Ми працюємо над тим, аби забезпечити заборону дискримінації на 
підставі віку, інвалідності, етнічності, ґендера, релігійних поглядів та переконань, сексуальної 
орієнтації чи будь-якої іншої ознаки. Ми гарантуємо запрошення на інтерв’ю для кандидатів з 
інвалідністю за умови їхньої відповідності кваліфікаційним вимогам».  

Принципи працевлаштування Британської Ради:  http://www.britishcouncil.org.ua/about/jobs  

Приклад оголошення:  
http://www.britishcouncil.org.ua/en/about/jobs/freelance-teacher-english-weekend  

Компанія Ernst and Young позиціонує себе, як роботодавця, що дотримується політики 
рівності, та зазначає свої цінності і принципи роботи, як переваги для тих, хто хоче приєд-
натися до команди.

Приклад від компанії Ernst & Young:

«Під час ухвалення рішень про прийом на роботу, підвищення, оцінку ефективності, перегляд рівня 
компенсації ми не дискримінуємо персонал за ознакою статі, національності, релігії чи за іншим 
фактором. Професійна діяльність, рівень компетенції та додаткові зусилля – єдині чинники, що 
мають значення». 

http://www.ey.com/ua/uk/careers/experienced/life-at-ey

так: 
-15 
балів

ні:
+15 
балів

Загалом 100
балів



cei.org.ua

КРИТЕРІЇ ІНДЕКСУ

БЛОК ЩОДО ЗАБОРОНИ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКАМИ СЕКСУАЛЬНОЇ 
ОРІЄНТАЦІЇ ТА ҐЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

К1 Чи включає політика компанії пункт про 
заборону дискримінації за ознаками 
сексуальної орієнтації та ґендерної 
ідентичності?  
Наявність політики рівності в компанії або чіткої заборони 
дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та ґендерної 
ідентичності. Зараховується як політика, так і будь-який інший 
внутрішній нормативний документ (положення, колективний 
договір та ін.) 

Чи є документи, які засвідчують заборону дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації 
та ґендерної ідентичності?

Чи є формалізована або усталена усна практика рівного найму на роботу та кар’єрного 
просування? 

Як нові працівники дізнаються про політику рівності? Яким чином вчаться її  виконувати? 
Чи проводиться обов’язкове навчання після прийому на роботу чи після просування на 
нову посаду? Яке періодичне навчання проходять працівники та як часто в цьому навчанні 
є блок про повагу до різноманіття, принцип недискримінації та/чи рівності, питання етичної 
поведінки працівників, де чітко вказані ознаки, за якими дискримінація заборонена?

30  
балів

К2 Чи є можливість працевлаштування 
трансґендерних людей у вашій 
компанії?
Забезпечення процедур та навчання HR-менеджерів політиці, 
відповідно до якої компанія братиме до уваги лише вміння 
та професійні якості кандидата/кандидатки на посаду у разі 
відмінності його/її статі та зовнішнього вигляду від вказаних у 
паспорті. 

Зараховується як політика, так і будь-який інший внутрішній 
нормативний документ (положення, колективний договір та ін.) 

Документи чи практики, що свідчать про наявність процедури прийняття на роботу, яка 
мінімізує ризик дискримінації під час працевлаштування трансґендерної людини.  

Наявність пункту в інструкції чи в іншому документі для HR-менеджерів, який пояснює 
механізм прийняття на роботу трансґендерної людини, момент прийняття її колективом 
чи етичні питання позиціонування людини в колективі. Документ повинен охоплювати 
питання конфіденційності та уникнення розкриття особистої інформації про людину. 
Наприклад, спосіб ведення бухгалтерії чи ведення особової справи працівника або 
працівниці, який дозволяє не розкривати статус людини. 

Наявність навчальних тренінгів для персоналу, що здатні мінімізувати можливу стигму та 
дискримінацію трансґендерних працівників.

10 
балів
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K3 Чи передбачені в компанії сервіси та 
заходи, спрямовані на підвищення 
обізнаності про ЛГБТ та протидію 
проявам гомофобії на робочому місці?  
Обов’язкове ознайомлення нових працівників із прямою 
забороною дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації 
та ґендерної ідентичності на робочому місці. Періодичне 
навчання персоналу з питань чинної політики рівності компанії. 
Зараховується як політика, так і усталена практика. 

Для підтвердження цього критерію компанії потрібно проаналізувати свої навчальні 
програми для працівників на предмет наявності:  

• регулярних тренінгів для персоналу, що включають протидію дискримінації за 
ознаками сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності; 

• культурно-просвітницьких заходів для персоналу, що включають тему дискримінації 
ЛГБТ та шляхи її уникнення; 

• інструкцій чи документів, що включають тему недискримінації ЛГБТ та надаються 
працівникові під час працевлаштування, підвищення кваліфікації чи кар’єрного 
зростання.

15 
балів

K4 Чи включаєте в маркетингову політику 
компанії ЛГБТ-спільноту як цільову 
аудиторію споживачів ваших товарів та 
послуг? 
Чи створює компанія спеціальні рекламні меседжі, орієнтовані на 
ЛГБТ-спільноту, розглядаючи її, як окрему маркетингову групу? 

Зараховується як політика, так і усталена практика.

Підтвердженням цього критерію є маркетингова стратегія або її частина, в якій ЛГБТ-
спільнота вказана як цільова аудиторія споживачів товарів та послуг. 

Або рекламна компанія, яка відбулась чи триває, та в якій присутній меседж для ЛГБТ-
спільноти.  

Також це може бути ЛГБТ орієнтований розділ, заяви чи новини, які розміщені на 
офіційному веб-сайті, сторінках компанії у соціальних мережах.  

15 
балів

K5 Чи надає компанія фінансову або 
іншу підтримку у проведенні заходів, 
спрямованих на захист прав ЛГБТ-
спільноти? 
Підтримка ЛГБТ-подій, акцій, зокрема, через публічну підтримку 
прав людини для ЛГБТ із використанням засобів публічної 
комунікації (соціальних мереж, офіційного сайту компанії тощо). 

Публічне або непублічне фінансування ЛГБТ-організацій, заходів 
чи проектів, що пропагують підтримку прав людини для ЛГБТ.  

Для підтвердження цього критерію компанія має проаналізувати інформацію про 
фінансову чи нефінансову підтримку ЛГБТ-заходів чи заходів, що включають тему ЛГБТ 
(кінофестивалів, конференцій тощо).  

15 
балів 

K6 Чи має ваша компанія офіційну публічну 
позицію щодо захисту прав ЛГБТ? 
Наявність у компанії офіційної публічної позиції щодо підтримки 
прав людини для ЛГБТ, розміщеної на офіційних ресурсах 
компанії (веб-сайті, офіційних сторінках у соціальних мережах).

Для підтвердження цього критерію компанія може надати інформацію, що демонструє її 
публічну підтримку захисту прав ЛГБТ. 

Зараховується наявність повідомлень/новин на офіційному веб-сайті чи у соціальних 
мережах.  

15 
балів

Загалом 100
балів
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КРИТЕРІЇ ІНДЕКСУ

БЛОК ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

К1 Чи виконується в компанії законодавчо 
встановлений норматив робочих 
місць для працевлаштування осіб з 
інвалідністю у розмірі 4% від загальної 
кількості працівників?   
Згідно зі статтею 19 Закону України «Про основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Під час відповіді на це запитання потрібно  скористатися офіційними даними, які  є у кожної 
компанії.  Вони є відкритими та щорічно оновлюються.   

Для підприємств, установ, організацій, ФОП, які використовують найману працю, 
встановлено обов’язковий норматив робочих місць для працевлаштування осіб з  
інвалідністю у розмірі: 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового 
складу за рік, якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця. Робота 
людини з інвалідністю за сумісництвом не вважатиметься такою, що входить до нормативу 
на підприємстві чи в організації. Група інвалідності працівника значення не має. 

Якщо компанія не виконує встановлену  квоту, тоді вона сплачує штраф до Фонду захисту 
осіб з інвалідністю.

10  
балів

К2 Чи передбачені в компанії місця 
для паркування автомобілів осіб з 
інвалідністю не далі ніж за 50 м від входу 
до офісу? 
Забезпечення людей з інвалідністю місцем для паркування, 
яке знаходиться не далі ніж за 50 м від входу до офісу. Місце має 
бути позначено міжнародним символом доступності.

Якщо в компанії чи організації є місця для  паркування автотранспорту, обов’язково має 
бути місце для паркування транспорту осіб/ працівників  з інвалідністю. Відповідаючи на 
запитання  «ТАК», врахуйте, чи є  правильна розмітка, міжнародний знак доступності, чи 
використовується стоянка за призначенням?  

26 жовтня 2017 року набули чинності нові правила, за якими зріс розмір штрафу за 
паркування на місцях, відведених для водіїв з інвалідністю. Тепер він становить від 60 до 
100 неоподаткованих мінімумів. Аналогічні штрафи діють  для керівників підприємств, які 
не облаштували  паркувальні місця для водіїв з інвалідністю (окрім житлових будинків).

так: 
+5 
балів

ні:
-5
балів
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K3 Чи передбачений у вашій компанії 
вхід до будівлі, фізично доступний для 
людей із порушенням зору, людей на 
візках?
Доступність – це показник того, яким чином продукт чи 
послуга можуть бути використані особою з інвалідністю так 
само ефективно, як вони використовуються людиною без 
інвалідності. 

• Наявність анкети проведення аудиту доступності. 

• Забезпечення архітектурної доступності згідно з ДБН 2.2-
17:2006 «Доступність будинків та споруд для маломобільних 
груп населення».  

• Прилегла територія.  

• Головний вхід (пласка, тверда, неслизька поверхня).  

• Наявність пандусів за потреби (кут 1:12; бажано 1:20).  

• Двері (ширина дверного отвору не менше 90 см, якщо двері 
скляні – маркування на них та ін.)

Питання архітектурної та інформаційної доступності є важливим чинником для кожної 
компанії/установи, коли мова йде про створення рівних умов для всіх працівників. Одним 
із міфів серед роботодавців (згідно з дослідженнями МОП) є те, що доступність важлива 
лише для працівників  з інвалідністю. Це насправді не так. Доступність важлива для 
всіх: для людей, які мають незначні порушення, вагітних, людей у депресії, осіб, які після 
тренування в спортзалі пошкодили руку, у яких головні болі через погану погоду та у 
зв’язку з цим розсіяна увага тощо. Тому, створюючи доступність середовища, ви створюєте 
його абсолютно для всіх.  

Забезпечення доступності для людей з інвалідністю – це вільний доступ до робочого місця, 
послуг, можливість почувати себе незалежно в офісі, без приниження людської гідності.  

Усі питання  доступності регламентуються Державними будівельними нормами (ДБН), які є 
обов’язковими для виконання.  

Деякі компанії розробляють анкети доступності (від 10 до 20 позицій), які використовують усі 
відділення/філії для проведення аудитів доступності. Іноді запрошують експертів з інвалідністю 
для проведення такої роботи. Здійснення аудиту доступності дає можливість створити 
поетапний план ліквідації бар’єрів. Із зразком ви можете ознайомитися за посиланням: 

http://netbaryerov.org.ua/dostup/2011-01-27-15-43-27.  

Анкета розробляється індивідуально для кожної компанії/організації. 

Питання доступності тісно пов’язані з охороною праці та безпекою.  

Зазвичай аудити доступності розпочинаються із вхідної групи, тому, відповідаючи на 
запитання цього блоку, варто дотримуватися певної послідовності. 

Прилегла територія – це доріжки, під’їзди і, навіть, кущі та дерева. Так, це також має 
відповідати певним стандартам. Наприклад, гілки дерев мають бути підрізані на висоті 2м 
10 см, бо незряча особа може їх не побачити і травмуватися.  Звертається увага на те, чи 
є пониження бордюрного каменя тротуарів, пішохідних шляхів та доріжок до нульового 
рівня у місцях сполучення з проїзною частиною вулиць, доріг, в’їздів у двори. 

Незалежність від сторонньої допомоги є важливим чинником для осіб з інвалідністю. 
Тому має велике значення, чи самостійно вони потрапляють у приміщення, користуючись 
пандусом з перилами, пласким входом, чи все ж потребують допомоги сторонніх.  

Кнопка виклику при вході до закладу не є елементом доступності. 
Відповідаючи на запитання цього блоку, також можна врахувати альтернативний вхід 
(підйом в офіс з місця для паркування транспорту, «тильний» вхід), наявність розумного 
пристосування (підйомника, апарелей) у разі неможливості внесення капітальних змін до 
вхідної групи.

10 
балів
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K4 Чи обладнана будівля вашої компанії 
ліфтом? 
Наявність ліфта в офісі компанії, яким можуть самостійно 
скористатися люди на візках, люди з порушенням зору чи слуху 
(вільний простір перед ліфтом 3,15 х 3,15; кнопка виклику ліфта 
та кнопка всередині ліфта повинні підсвічуватись, коли на них 
натискають; поряд із кожною кнопкою мають бути позначки 
шрифтом Брайля; ширина дверей, які відкриваються, має бути 
90 см згідно зі стандартами та ДБН). 

Приміщення, обладнане ліфтом, - це можливість для всіх працівників з інвалідністю 
відчувати себе на рівні з іншими. 

Відповідаючи на ці запитання, потрібно врахувати, чи кабіна ліфта є доступною для людей, 
які пересуваються на візках різного типу. Мінімальна площа кабіни має становити 1,1 м 
х 1,4 м. Чи зможуть люди з сенсорними порушеннями самостійно користуватися ліфтом, 
тобто чи передбачений голосовий супровід відчинення/зачинення дверей, озвучення 
номерів поверхів? Чи передбачене дублювання номерів поверхів на кнопках шрифтом 
Брайля? 

15
балів

K5 Чи передбачена у вашій компанії 
туалетна кімната для людей з 
інвалідністю (туалетна кабіна 165 х 180 
см, ширина дверей 90 см, поручні біля 
унітазу)? 
Наявність універсальної кабінки 165 х 180 см (ширина дверей 
90 см), поручнів біля унітазу. Умивальник та сушарка для 
рук розташовані у межах доступу для людей з інвалідністю. 
Облаштування туалетної кабіни сигнальним пристроєм. 

Деякі компанії з метою заощадження коштів роблять універсальні кабіни, якими може 
скористатися кожен працівник, зокрема і людина з інвалідністю.  

Усі пристосування – гачки,  вішалки, сушарки мають  бути розташовані в межах досяжності 
для усіх, зокрема і для людей з інвалідністю. 

Є гарні приклади в Україні, коли в туалетних кімнатах використовуються  принципи 
універсального дизайну – умивальники, сушарки, дзеркала розташовуються на різній 
висоті, крани мають сенсорні засоби управління або ручки важільного типу. Всі ці 
стандарти  враховані в ДБН. 

10
балів

K6 Чи включені люди з інвалідністю 
в маркетингову політику компанії 
на рівні з іншими користувачами/
споживачами? 
Наявність маркетингової політики компанії, яка охоплює людей 
із інвалідністю на рівні з іншими користувачами/споживачами. 
Зараховується як політика, так і будь-який інший внутрішній 
нормативний документ (положення, колективний договір та ін.), 
а також усталена практика. 

Відповідаючи на це запитання, ви можете враховувати таке: 

Чи відбувалося/відбувається навчання персоналу компанії  з питань інвалідності, 
боротьби зі стигматизацією та стереотипами, дискримінації? Це важливо, адже 
нерозуміння питань інвалідності призводить до виключення осіб з інвалідністю із політики 
компанії,  як  працівників, так і користувачів. Яскравий приклад,  коли  відмовляють у 
працевлаштуванні особі з інвалідністю  через  фізичну бар’єрність компанії, небажання 
вдаватися до розумного пристосування, існування стереотипу, що людина з інвалідністю 
не впорається  зі своєю роботою. Тобто сприймають потенційного працівника через 
призму його інвалідності. 

Чи враховується у політиці та практичній діяльності компанії/організації рівне ставлення 
до всіх та рівні можливості, зокрема і до працівників з інвалідністю, під час найму, 
збереження чи адаптації робочого місця? Чи використовується розумне пристосування?

15
балів
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K7 Чи реалізується право працівників з 
інвалідністю на справедливі та сприятливі 
умови праці на рівні з іншими? 
Зараховується як політика, так і будь-який інший внутрішній 
нормативний документ (положення, колективний договір та ін.), 
а також усталена практика. 

Під час відповіді на це запитання ви можете проаналізувати ефективність політики та 
практик компанії щодо інтеграції питань інвалідності. Перегляньте, чи  внесено питання 
інвалідності до письмового варіанту  загальної політики компанії  щодо недискримінації 
та  прав людини. 

Ліквідувати бар’єри під час найму на роботу і створити рівні умови для всіх, а саме: 
організувати проведення співбесіди у доступному приміщенні, забезпечити рівні 
умови для проходження перепідготовки та кар’єрного зростання, надати (за потреби) 
інформацію у доступному форматі працівникам з інвалідністю, дотримуватися політики 
конфіденційності щодо особистої інформації стосовно інвалідності та інше.

20
балів

K8 Чи існують програми адаптації 
для нових працівників (внутрішні 
корпоративні правила інтеграції у 
робочий процес, які враховують потреби 
осіб з інвалідністю)?  
Наявність супроводу осіб з інвалідністю на робочому місці 
під час адаптаційного періоду (за наявності програм для 
всіх працівників). Забезпечення процедур та навчання 
HR-менеджерів політиці компанії, навчання персоналу 
толерантного ставлення до працівників з інвалідністю та 
механізму адаптації працівників з інвалідністю до ритму роботи. 
Зараховується як політика, так і будь-який інший внутрішній 
нормативний документ (положення, колективний договір та ін.), 
а також усталена практика. 

Під час відповіді на це запитання Ви маєте враховувати, чи політика супроводу нових 
працівників включає потреби осіб з інвалідністю?  

Наприклад, чи мають HR-менеджери певні знання щодо «включення» працівників з 
інвалідністю до колективу?  Базові знання про людей з порушенням зору можуть бути 
корисними  під час розгляду способів забезпечення підтримки людині під час знайомства її 
із колективом, умовами роботи  та ї ї обов’язками. 

Деякі компанії використовують екскурсію, під час якої відбувається знайомство нового 
працівника з робочим простором та з майбутніми колегами. Звичайно, для  працівників з 
інвалідністю може знадобитися трохи більше уваги до деталей, більше коментарів щодо 
опису  приміщення, безпеки праці та ін.  

Нерідко з метою проведення  навчання для своїх працівників, HR-менеджерів компанії 
звертаються до профільних громадських організацій людей з інвалідністю.   

Важливо зазначити, чи володіють працівники компанії певними знаннями щодо етики 
спілкування з особами з інвалідністю, питаннями застосування розумного пристосування 
на робочому місці.

15
балів

Загалом 100
балів
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Назва компанії Тип компанії Жінки Люди з  
інвалідністю ЛГБТ Рейтинг

1+1 media Медіа/ЗМІ 100 90 85 92

Британська Рада Україна Обслуговування, Освіта 100 90 85 92

Ашан Рітейл Україна Дистрибуція 100 100 75 92

EY Україна Обслуговування, 
Фінанси 100 100 75 90

LUSH Україна Дистрибуція, 
Обслуговування 85 85 100 90

TemplateMonster IT 100 90 75 88

Данон в Україні Дистрибуція 100 95 70 88

Gres Todorchuk PR Реклама/PR 100 95 70 88

SHELL UKRAINE Дистрибуція 80 75 100 85

ІП “ГФК ЮКРЕЙН” Обслуговування 80 75 100 85

Dell Ukraine IT 100 65 85 83

КиївПрайд НГО 100 50 100 83

Громадська спілка “Українська 
Гельсінська спілка з прав людини” НГО 80 65 100 82

ТОВ “ФЕСТІС” Обслуговування 100 75 70 82

Competera IT 100 65 85 82

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH

НГО 85 60 100 82

Archers Group Ukraine Обслуговування 85 90 70 82

Громадське радіо Медіа/ЗМІ 100 60 85 82

Центр UA НГО 100 60 85 82

Батьківська ініціатива ТЕРГО НГО 100 40 100 80

Харківський міський центр 
зайнятості Держава 85 100 55 80

ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ НГО 100 70 70 80

Genesis IT 100 65 70 78

ПЕРЕЛІК 
КОМПАНІЙ-
УЧАСНИЦЬ
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Радіо Сковорода Медіа/ЗМІ, Реклама/PR 100 80 55 78

Шоколадниця Ресторанний бізнес 100 80 55 78

Slupsky Event Management Обслуговування 80 80 75 78

Elma-Consalting Company Фінанси 100 65 70 78

Українська Асоціація організаційних 
психологів та психологів праці НГО 80 80 70 77

Аристократи Фемілі IT, Медіа/ЗМІ, Реклама/PR 100 60 70 77

Ekonomika Communication Hub Медіа/ЗМІ 100 60 70 77

TWIGA Україна Реклама/PR 100 60 70 77

Dupont Pioneer Аграрій 100 75 55 77

IMS Health Обслуговування 65 80 85 77

SupportYourApp IT 100 70 60 77

Syngenta Дистрибуція 100 85 45 77

GEFCO Україна Обслуговування 100 60 70 77

ARENA CS Обслуговування 85 85 55 75

ACH Ukraine IT, Реклама/PR 65 90 70 75

ТОВ “Хенкель Україна” Дистрибуція, 
Обслуговування 100 70 55 75

Worksection IT 100 70 55 75

Impel Griffin Обслуговування 80 100 45 75

Золотий Вік України НГО 65 90 70 75

Антикінотеатр “Rockfellow на 
Андріївському” Ресторанний бізнес 85 65 70 73

Клуб експортерів України Дистрибуція 85 65 70 73

Інститут психології імені Г.С. Костюка 
НАПН України Освіта 80 65 70 72

Onix-Systems IT 65 80 70 72

Dentsu Aegis Network Україна Реклама/PR 85 90 40 72

Французький стоматологічний центр Медицина/
Фармацевтика 65 90 55 70
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Pact Україна НГО 80 60 70 70

Юридична консалтингова фірма 
“Шілд” Фінанси 80 65 60 68

Abbott Laboratories Дистрибуція 100 65 40 68

Кологістікс Обслуговування 65 70 70 68

«23 ресторани» Обслуговування 65 50 85 67

Імперіал Груп Україна Дистрибуція 80 60 60 67

Міністерство економічного розвітку і 
торгівлі України Держава 80 75 40 65

КТ Україна Дистрибуція 80 45 70 65

JYSK Україна Дистрибуція 80 45 70 65

СМСдизайн IT 100 50 40 63

Addrian Освіта 100 45 40 62

Радник Реклама/PR 100 30 55 62

Приватне підприємство “АЙЮС” Медицина/
Фармацевтика 85 80 15 60

Львівська аграрна дорадча служба НГО 80 60 40 60

Up&Forward Обслуговування 65 55 55 58

ASTOUND COMMERCE IT 80 50 45 58

Retail Group Дистрибуція 65 75 30 57

Кронас Дистрибуція 85 25 60 57

Atlantic Group Реклама/PR 15 100 55 57

Expolight Обслуговування 55 80 30 55

Туристична фірма Феєрія Обслуговування 80 60 25 55

Mirta IT, Дистрибуція 65 65 30 53

Volkswagen “Престиж-Авто” Дистрибуція 50 45 60 52
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ПАРТНЕРИ 
ПРОЕКТУ

Публікацію видано за підтримки Програмної ініціативи 
“Права людини та правосуддя” Міжнародного фонду 
«Відродження». Позиція Міжнародного фонду 
«Відродження» може не співпадати з думкою автора.

Усі інтелектуальні права на публікацію застережно та охороняються законом. Український індекс корпоративної 
рівності складений ВБО «ТОЧКА ОПОРИ», опираючись на власний досвід, директиви Європейського Союзу, практики 
американських та європейських корпорацій, та має суб’єктивні критерії. Викладені думки чи судження є виключною 
позицією авторів публікації та не відображають офіційної позиції МБФ «Відродження» чи будь-якої іншої компанії або 
організації.
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