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ВСТУП

ВСТУП  

Рівність людей та громадян є першоджерелом у забезпеченні 

справедливого розподілу і користування суспільними здобутками 

й благами, формування ефективних соціальних взаємовідносин. 

Утвердження соціальної рівності є умовою розвитку відкритої дер-

жави та громадянського суспільства. Одним із різновидів соціаль-

ної рівності є гендерна рівність, яка передбачає забезпечення рів-

них прав, свобод та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах 

життєдіяльності.

На сучасному етапі в Україні, як у будь-якій іншій державі 

світу, що розвивається на демократичних засадах, забезпечення 

принципу гендерної рівності — одне з основоположних завдань 

суспільства та держави. Ретроспективний аналіз наукової літера-

тури свідчить, що проблематика забезпечення принципу гендерної 

рівності стала актуальною здавна, проте сучасну наукову оцінку та 

нові шляхи вирішення вона отримала з середини минулого сто-

ліття (важливо враховувати особливості розвитку кожної країни). 

Слід зазначити, що в українській науковій доктрині різні аспекти 

принципу гендерної рівності неодноразово розглядалися вченими 

в радянський період історичного становлення нашої країни, проте 

крізь призму ідеологічного навантаження того часу. Саме з кінця 

1980-х — початку 1990-х рр. питання гендерного збалансування от-

римало інший вектор розвитку на вітчизняних просторах з ураху-

ванням досягнень європейських та інших країн світу.
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Однак нині у кожній державі світу тією чи іншою мірою про-

довжує існувати гендерна асиметрія. Це об’єктивно унеможливлює 

повноцінну діяльність публічних структур та розвиток приватної 

сфери. Відсутність належного механізму забезпечення принципу 

гендерної рівності поглиблює проблему соціальної несправедли-

вості у суспільстві та, як наслідок, стримує сталий людський роз-

виток. Сьогодні забезпечення рівності жінок і чоловіків є одним із 

пріоритетних питань становлення сучасної Української держави.

Проблематика забезпечення принципу гендерної рівності та 

формування відповідного національного механізму викликана сві-

товими політичними процесами, міжнародними зобов’язаннями 

України, її європейським вибором та іншими чинниками і має сут-

тєве теоретичне й практичне значення для юридичної доктрини та 

державно-суспільного розвитку.

Джерельною базою дослідження принципу гендерної рівно-

сті та механізму його забезпечення є праці вітчизняних і зарубіж-

них учених, які належать до різних наукових напрямів та шкіл. Це 

наукові публікації філософів, соціологів, істориків, політологів, 

психологів, юристів та ін. Використання міждисциплінарного та 

міжгалузевого підходів у вивченні обраної проблематики сприя-

ло інтегруванню знань, всебічному їх дослідженню, об’єктивному 

формуванню висновків, пропозицій та рекомендацій щодо прин-

ципу гендерної рівності та механізму його забезпечення.

Фундаментом для проведення дослідження принципу гендер-

ної рівності та механізму його забезпечення стали наукові праці, ав-

торами яких є: В. Авер’янов, Г. Аракелян, Т. Багрій, Ю. Барабаш, Дж. 

Батлер, Т. Бендас, Дж. Бенджамін, Ш. Берн, С. Бобровник, Р. Брай-

дотті, В. Бринцев, О. Васильченко, А. Венгеров, Дж. Вікс, М. Віттінг, 

М. Вітрук, Дж. Волековіц, А. Вязов, С. Галактіонов, С. Головатий, 

Б. Гукс, М. Гультай, Дж. Елштайн, Д. Д’Еміліо, Ю. Євтошук, В. Зу-

бакін, Л. Іріґарей, С. Ісанбаєва, В. Кампо, К. Кілмартін, М. Кіммел, 

С. Кіракосян, О. Ковальова, М. Козюбра, А. Колодій, Г. Комкова, 

П. Корнєва, В. Костицький, М. Костицький, В. Лемак, Дж. Мітчелл, 
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К. Мілет, Л. Наливайко, В. Нерсесянц, Р. Овчаренко, Н. Оніщенко, 

К. Пейтмен, М. Пірен, О. Петришин, В. Погорілко, І. Полховська, 

М. Пресняков, А. Пухтецька, М. Реррот, А. Рибченко, О. Савсеріс, 

О. Святоцький, С. Серьогін, A. Селіванов, О. Скрипнюк, В. Тацій, 

В. Тихий, О. Тодика, Ю. Тодика, Ф. Хайруллоєв, Р. Хоф, І. Фалов-

ська, В. Федоренко, Л. Худояр, К. Чернов, В. Чіркін, В. Шаповал, 

Н. Шаптала, А. Шейна, Ю. Шемшученко, Е. Шоволтер та ін.

Свої монографічні та дисертаційні роботи присвятили пробле-

мам гендерної політики з позицій соціології, історії, економіки, по-

літології, психології, педагогіки, науки державного управління такі 

науковці, як О. Андрієнко, О. Балакірєва, Д. Белинська, Т. Бендас, 

М. Білинська, Г. Бондар Л. Бригаднова, Н. Вавілова, О. Венгер, 

О. Власова, Є. Вознюк, І. Ворчакова, Г. Герасименко, Н. Грицяк, 

Г. Дудова, І. Добржанська, Н. Іванова, А. Іовчева, О. Катан, К. Квон, 

І. Клименко, Н. Ковалішина, О. Коханова, Т. Краснопольська, 

І. Кресіна, В. Кудря, О. Кулачек, І. Лазар, Г. Легецька, Л. Литвин, 

А. Лясота, О. Макарова, Т. Марценюк, Т. Мельник, А. Мороз, 

Л. Надолинська, А. Нежута, В. Новицька, В. Омелянович, А. Павлова, 

О. Піжук, М. Попов, О. Пятов, О. Садовнікова, А. Самакова, 

М. Скорик, О. Смірнова, Ю. Стребкова, О. Стрельник, О. Ступакова, 

С. Cулімова, А. Табанова, С. Тафінцева, О. Токменко, К. Токторбаєва, 

М. Томашевська, Т. Ушакова, Ч. Філліпс, Т. Фролова, Р. Хоф, Б. Хьо-

кер, І. Цікул, Ж. Чернова, В. Черняхівська, Ю. Шведа, Н. Шведова, 

Л. Швець, Д. Шелест, З. Шоранова, В. Якунін, О. Ярош та ін.

У межах правової науки з позицій теорії держави і права, кон-

ституційного права, адміністративного права, філософії права 

та інших юридичних наукових спеціальностей принцип гендер-

ної рівності та механізм його забезпечення вивчали: О. Андрійко, 

В. Андрієнко, Н. Аніщук, С. Береза, Н. Болотна, Н. Бондаренко, 

М. Буроменський, Т. Ганзицька, Т. Головко, М. Гордіна, О. Даш-

ковська, Т. Деметрадзе, Ю. Івченко, І. Карамурзова, Н. Коваліши-

на, Т. Коломоєць, О. Костенко, І. Котюк, А. Кочетков, М. Крочук, 

І. Лаврінчук, К. Левченко, Л. Леонтьєва, І. Лєскіна, О. Максімов, 
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О. Матвієнко, С. Москаленко, А. Мохаммад, Н. Оніщенко, Н. Пар-

хоменко, І. Полховська, З. Ромовська, О. Руднєва, І. Сабітова,

О. Сергєєва, А. Слатвицька, М. Томашевська, Г. Федькович, 

Г. Христова, В. Чвикалов, Н. Чередніченко, К. Чижмарь, І. Шульжен-

ко та ін. Зазначені автори досліджували різноманітні питання, пов’я-

зані із обраною проблематикою. Проте стрімкий розвиток світових 

процесів загалом та в Україні, зокрема, потребує нагального комп-

лексного теоретичного осмислення цієї проблематики крізь призму 

політичної, соціальної, економічної та культурної систем, враховую-

чи їх взаємопов’язаність та взаємозалежність.

Теорія та практика механізму забезпечення принципу ген-

дерної рівності характеризуються суперечливістю, багатогранні-

стю та динамічністю. Дослідження актуалізується тим, що в Укра-

їні практично не створено науково обґрунтованої теорії принципу 

гендерної рівності та механізму його забезпечення. Тому вивчен-

ня цієї проблематики у межах науки теорії держави і права ство-

рить ефективну теоретичну базу для належної реалізації принци-

пу гендерної рівності в Україні. Акумулювання здобутків та на-

працювань попередників надасть можливість визначити: основні 

проблеми та пріоритети на найближчу та віддалену перспективу 

у цій сфері, що сприятиме уникненню негативних наслідків з 

минулого досвіду та ефективному практичному вирішенню про-

блем у майбутньому; формулювати конкретні пропозиції щодо 

дієвих заходів, спрямованих на забезпечення принципу гендерної 

рівності.

Наукове завдання монографії полягає у формуванні на осно-

ві теоретичного узагальнення і за допомогою сучасної методології 

держави і права цілісного уявлення про принцип гендерної рівно-

сті, яке органічно поєднувало б його теоретичні та прикладні вла-

стивості.

Робота складається із чотирьох структурно-логічних взаємо-

пов’язаних розділів. У розділі 1 «Принцип гендерної рівності: те-

оретичні та методологічні аспекти» розкрито поняття, сутність та 
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взаємозв’язок принципу гендерної рівності із суміжними категорія-

ми; проаналізовано наукові дослідження у сфері принципу гендер-

ної рівності та акцентовано на методології його дослідження.

У Розділі 2 «Загальнотеоретична характеристика механіз-

му забезпечення принципу гендерної рівності та його елементів» 

розглянуто поняття, елементи та надано загальну характеристику 

механізму забезпечення принципу гендерної рівності; проаналізо-

вано нормативно-правову та інституційну (організаційно-правову) 

складові цього механізму.

У розділі 3 «Діяльність органів державної влади у сфері за-

безпечення реалізації принципу гендерної рівності» досліджено 

еволюцію, поняття та шляхи підвищення ефективності гендерної 

політики в Україні; розкрито питання забезпечення принципу ген-

дерної рівності в парламенті; опрацьовано теоретичні та приклад-

ні засади принципу гендерної рівності у діяльності збройних сил; 

проаналізовано гендерне бюджетування та гендерну експертизу у 

механізмі забезпечення принципу гендерної рівності.

У розділі 4 «Практика забезпечення реалізації принципу ген-

дерної рівності: вітчизняний та зарубіжний досвід» розглянуто пи-

тання забезпечення принципу гендерної рівності у сфері місцевого 

самоврядування; розкрито діяльність громадських організацій у 

сфері забезпечення принципу гендерної рівності; проаналізовано 

практику Європейського суду з прав людини у цій сфері.

Автор щиро вдячний рецензентам монографії: доктору юри-

дичних наук Михайлу Мирославовичу Гультаю, доктору юридичних 

наук, професору, академіку НАПрНУ, Заслуженому юристу Украї-

ни Василю Васильовичу Костицькому, докторам юридичних наук, 

професорам Ользі Михайлівні Балинській, Михайлу Юрійовичу 

Бурдіну, зауваження яких сприяли більш чіткому формулюванню 

низки важливих для розуміння проблематики положень, а також 

удосконаленню порядку викладу матеріалу, покращенню стилісти-

ки та посиленню аргументації окремих положень монографії.
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Особлива вдячність науковому консультанту — доктору юри-

дичних наук, професору, Заслуженому юристу України Ларисі 

Романівні Наливайко за допомогу у підготовці монографії, за кон-

структивні та критичні зауваження і пропозиції, цінні поради, які 

були використані при підготовці наукової роботи.

Щира подяка всім, хто був долучений до видання монографії, 

підтримував автора і завдяки кому ця праця побачила світ.
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Розділ 1. 

ПРИНЦИП ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ 

АСПЕКТИ  

1.1. Принцип гендерної рівності: поняття, сутність 

та взаємозв’язок із суміжними категоріями

У XXІ ст. однією з головних ознак демократичного розвитку 

суспільства є ліквідація різних форм дискримінації, подолання 

гендерної нерівності. Разом із тим у низці держав світу, які обрали 

демократичний шлях розвитку, у тому числі і в Україні, тією чи 

іншою мірою продовжує існувати гендерний дисбаланс у кожній 

сфері життєдіяльності, що об’єктивно унеможливлює повноцінне 

функціонування публічних структур та приватної сфери. 

Відсутність гендерної рівності зумовлює появу деструктивних 

процесів у суспільстві, утворює перепони на шляху до соціальної 

єдності та, як наслідок, призупиняє сталий людський розвиток і 

процвітання. Тому забезпечення рівності жінок і чоловіків є одним 

із головних питань становлення Української держави.

Формування та розвиток знань про гендерну рівність потре-

бує поглибленого осмислення основоположних засад — категорій 

та термінів у сфері гендерної проблематики. Сьогодні науково-те-

оретичний інтерес для вітчизняної юриспруденції становить ви-

значення таких ключових понять, як «гендерна рівність», «прин-

цип гендерної рівності», «гендерна дискримінація», «гендерна де-

мократія», «паритетна демократія» тощо. Це надасть можливість 



12

Грицай І. О. 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

підвищити якість правотворчості та нормотворчої техніки, забез-

печити єдність юридичної практики у цій сфері.

Враховуючи вищенаведене, з’ясування змістовного напов-

нення поняття «принцип гендерної рівності» та інших спорідне-

них термінів на сучасному етапі суспільного розвитку в Україні має 

важливе теоретико-прикладне значення.

Підґрунтям для дослідження виступили роботи щодо явища 

рівності та рівності у праві таких вчених, як: М. Блецкан, С. Бобров-

ник, О. Зайчук, В. Кампо, М. Козюбра, A. Колодій, В. Копєйчи-

ков, В. Котюк, В. Левкулич, В. Лемак, О. Мурашин, Л. Наливайко, 

В. Нерсесянц, М. Озріх, О. Петришин, В. Погорілко, П. Рабіно-

вич, О. Скакун, О. Скрипнюк, В. Тацій, Ю. Тодика, В. Федоренко, 

О. Фрицький, М. Цвік, В. Шаповал, Ю. Шемшученко та ін.

Окремі проблеми теорії гендерної рівності, зокрема тер-

мінологічні аспекти, досліджували О. Автономов, С. Айвазова, 

О. Анікєєва, Н. Аніщук, О. Балинська, М. Білинська, Н. Болотіна, 

В. Брайсон, Т. Бритова, Ш. Бурн, О. Венгер, О. Власова, Є. Воз-

нюк, Ф. Гардінер, Т. Ганзицька, Г. Герасименко, І. Грабовська, 

Е. Гідденс, Н. Грицяк, Г. Даудова, О. Дашковська, Т. Деметрадзе, 

І. Добржанська, Н. Досіна, Л. Завадська, Є. Зуйкова, Дж. Екер, 

Л. Єрохіна, О. Іващенко, Ю. Івченко, О. Катан, О. Кісь, А. Ки-

риліна, Т. Кліменкова, Л. Кобелянська, Н. Ковалішина, І. Кон, 

Л. Кормич, Т. Краснопольська, І. Кресіна, М. Крочук, О. Кулачек, 

Н. Лавриненко, І. Лазар, І. Ларинбаєва, Д. Латипова, К. Левченко, 

Д. Ломбер, О. Лукашева, A. Лушніков, М. Лушнікова, Е. Маккобі, 

К. Марч, Т. Мельник, Н. Мітіна, О. Нечаєва, А. Олійник, Н. Оні-

щенко, С. Пашенцева, О. Пищуліна, С. Поленіна, М. Попов, 

В. Ройтер, О. Руднєва, Л. Смоляр, О. Стрельник, А. Таран, Б. Фрі-

дман, М. Уолт, Д. Харріс, Г. Христова, О. Цуницька, М. Шулер, 

Н. Шведова, О. Ярош та багато ін.

Враховуючи дослідницький внесок вказаних авторів, подаль-

ше вивчення питання поняттєво-категоріального апарату у сфері 

гендеру забезпечить утворення єдиного термінологічного поля та 
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можливість ефективно модернізувати законодавство, що матиме 

позитивний вплив на розвиток держави та суспільства. Також до-

слідження змісту принципу гендерної рівності з позиції теорії дер-

жави і права є важливим для подальшого визначення сутності пра-

ва та його основоположних принципів.

Зауважимо, якщо донедавна проблема гендерної рівності в 

Україні мала здебільшого абстрактно-теоретичний характер, ви-

ступала частиною ідеологічної складової певних політичних пар-

тій, неурядових організацій з метою популяризувації їх діяльності 

як рухів з європейськими цінностями, то нині дослідження цієї те-

матики має безпосереднє відношення та вплив на правотворчість і 

правозастосовний процес.

Фрагментарність соціальної структури породжує в Україні 

безліч форм та проявів несправедливості майже в усіх сферах жит-

тєдіяльності суспільства і стосується певних соціальних прошар-

ків населення, територіальних одиниць й географічних осередків. 

Характерна для цих процесів мінливість форм та різновидів нерів-

ності часто приховує той факт, що певні її види закріплюються за 

соціальними групами, що веде до стійкої поляризації та деграда-

ції суспільства. Нині до найбільш актуальних видів нерівності, які 

асиметрично структурують суспільство, відносять майнову за озна-

кою доходу, а також інформаційну, гендерну та ін. Не менш важли-

вою виявляється нерівність, обумовлена різницею у віці, місцем та 

статусом проживання, а також видом економічної активності [488, 

с. 19]. Всі вказані види нерівності так чи інакше взаємопов’язані 

з гендерним дисбалансом у суспільстві. Тому питання рівності та 

рівних можливостей громадян сьогодні має неабияку актуальність, 

що також пов’язано з наміром Української держави вступити до 

Європейського Союзу.

Всебічне та об’єктивне дослідження принципу гендерної рів-

ності як категорії права вимагає застосування міждисциплінарного 

підходу, адже сьогодні ця проблематика є предметом вивчення низ-

ки суспільних наук: філософії, соціології, політології, психології, 
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науки державного управління, економіки, права та ін. До того ж, в 

системі юридичної науки гендерна рівність виступає об’єктом дис-

кусій в рамках кожної наукової спеціальності, починаючи від теорії 

держави і права та закінчуючи філософією права.

Слід зазначити, що первинними, основоположними категорі-

ями у досліджуваній проблематиці виступають поняття «гендер» та 

«рівність». І хоча ці терміни вже неодноразово піддавалися аналізу 

вчених з позицій різних наукових сфер та напрямів, все ж сьогодні 

так і не вироблено усталеного підходу до цих явищ.

Питання рівності належить до фундаментальної філософської, 

етичної, політико-правової та економічної проблематики. Багато 

видатних учених-філософів і політичних діячів якщо безпосеред-

ньо не звертались до осмислення рівності, то у будь-якому випадку 

враховували цю категорію. У період буржуазних революцій її ідея 

стала гаслом зростаючої політичної ролі буржуазії та вперше була 

закріплена в американській Декларації незалежності, французь-

кій Декларації прав та свобод людини і громадянина [129, с. 3; 265, 

с. 550]. Паралельно з проблемою рівності людей актуальністю від-

значалося питання забезпечення рівності жінок і чоловіків у соціу-

мі, нині воно є одним із основних завдань суспільства та держави і 

має значний політико-правовий потенціал.

З приводу поняття «рівність» необхідно зазначити, що, по-пер-

ше, змістовність цього терміна викликає низку спірних положень, 

по-друге, ще більш дискусійним є його співвідношення із терміном 

«рівноправність».

У цьому контексті слід навести наукові погляди вчених з різних 

наукових шкіл та галузей знань. Так, Н. Бокало доходить висновку, 

що у процесі історичного розвитку сформувалися декілька значень 

поняття «рівність»: перше ґрунтується на тезі «Бог створив людей 

рівними, відповідно, всі повинні отримувати однакове» і виражає 

початкове бачення рівності без урахування індивідуальності кож-

ної людини та зводить ідею рівності до рівності потреб; другий під-

хід полягає у тому, що кожна людина має рівні стартові можливості 
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і, використовуючи свої інтелектуальні здібності, може досягнути 

відповідного життєвого рівня; відповідно до третього підходу — лі-

берального (у філософії права розглядається як найбільш обґрун-

тований) — люди є рівними винятково у своїх правах та рівними 

перед законом [130, с. 23]. Таким чином, рівність формувалася та 

зазнавала змістовної трансформації протягом всієї еволюції люд-

ських відносин. Нині рівність є досить абстрактним поняттям та 

разом із тим виступає регулятором суспільних відносин.

Аналізуючи вказані підходи, наголосимо, що перше тракту-

вання рівності є абсолютно життєво не практичним і не може від-

повідати реаліям державного та громадського існування. До того ж, 

як зазначила сама авторка, основою життєдіяльності є можливості 

та здібності кожної людини, за допомогою яких можна досягнути 

більших чи менших результатів, незалежно від підтримки держави 

та суспільства. Другий підхід викликає сумніви щодо рівних стар-

тових можливостей, адже, як відомо, у сучасних світових реаліях не 

доводиться говорити про рівність початкових умов. Щодо третьо-

го підходу, який і справді є найбільш прийнятним у сучасному де-

мократичному суспільстві, важливо наголосити на його виключно 

юридичному характері, що вимагає додаткового уточнення.

Для прикладу наведемо позицію О. Руднєвої, яка розуміє рів-

ність людей як фактичну, реальну однаковість їх соціальних мож-

ливостей не тільки у використанні своїх прав і свобод, а й у вико-

нанні соціальних обов’язків. Зважаючи на об’єктивно зумовлену, 

закономірну неоднаковість індивідуальних рис, якостей, власти-

востей, здібностей, можливостей кожної людини і своєрідність, 

унікальність індивідуальних умов її життя, соціальну нерівність, як 

неминучий результат і прояв такої неоднаковості, може бути част-

ково послаблено (пом’якшено) за допомогою спеціальних заходів 

з боку держави та інших суб’єктів суспільства, підкреслює дослід-

ниця [752, с. 56—57]. Тому нерівність як диференціація виступає 

об’єктивним феноменом, тоді як несправедлива нерівність — 

суб’єктивна та інституційна [488, с. 195]. У цьому випадку йдеться 
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про необхідність подекуди створення умов для існування позитив-

ної дискримінації.

О. Дашковська, дотримуючись аналогічної до підходу О. Руд-

нєвої думки відносно поняття «рівність», наголошує, що люди не 

є рівними за своїми фізичними та психічними можливостями, рів-

нем життя, іншими характеристиками. Права можуть бути неодна-

ковими для різних груп людей (певні обмеження можуть існувати 

для іноземців, особливі права можуть надаватися молоді тощо), але 

вони мають бути рівними в межах групи для всіх її членів. Вважає-

мо, що таке авторське твердження заслуговує на підтримку. У свою 

чергу, рівноправність дослідниця тлумачить як належність кожній 

людині однакових юридичних можливостей, необхідних для її іс-

нування та розвитку в конкретно-історичних умовах, які об’єк-

тивно визначаються досягнутим людством рівнем розвитку [283, 

с. 118-119].

А. Мордовець також рівноправність розуміє як рівні можливо-

сті суб’єктів щодо реалізації прав людини; рівність, на думку авто-

ра, — це політичне, морально-соціальне явище, однак не юридич-

на категорія; це ідеал, загальнолюдська цінність, гарантія правово-

го, політичного та соціального порядку, це оцінювальний критерій 

відповідності ідеалу і реальності його втілення у конкретній, соці-

ально значущій сфері суспільного життя [401, с. 8; 536, с. 216]. От-

же, основою рівноправності науковці визначають лише юридичні 

можливості.

Також відзначимо, що, на нашу думку, А. Мордовець обрав де-

що обмежений підхід до використання рівності, розглядаючи її як 

категорію, що не відноситься до юриспруденції. Адже рівність є, у 

тому числі, підґрунтям сучасного права та виступає його загальною 

категорією. Рівність у праві пронизує всі складові системи права й 

таким чином виступає каталізатором їх демократизації.

На відміну від наведених вище позицій щодо рівноправності, 

Л. Воєводін визначив цю категорію багатоаспектною, яка означає, 

що: кожному членові суспільства держава надає рівні з іншими 
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його членами юридичні можливості; закон висуває до нього рівні 

зобов’язання; здійснення прав та обов’язків забезпечується йому 

на рівних засадах [167, с. 68].

Категорії «рівність» і «рівноправність» є нетотожними, вва-

жає І. Полховська. Рівність — складне і багатоаспектне явище, 

яке можна розглядати у правовому, економічному, політичному, 

філософському, моральному та інших аспектах. А рівноправність 

розуміється як притаманна виключно юридичній сфері; люди між 

собою є не рівними, а рівноправними. Формально рівними, а не 

рівноправними, люди можуть бути тільки перед законом [623, с. 61, 

63]. Отже, авторка розуміє рівність як більш широке явище, що 

охоплює, зокрема, і рівноправність.

Рівноправність як правовий принцип розглядає І. Ларинбає-

ва, визначаючи вказане поняття як юридичний статус людини в її 

відносинах з державою та іншими людьми конкретної держави в 

реалізації її прав і обов’язків. Рівноправність як принцип права є 

ідеалом (вимогою, очікування) справедливого суспільного устрою, 

в якому політико-правові реальності забезпечують максимальне 

дотримання прав людини і громадянських свобод. Рівність дослід-

ниця тлумачить як соціальний ідеал, відповідно до якого людям 

забезпечуються соціальні умови і можливість дотримання їх прав 

і свобод, як ключову характеристику демократичного суспільства, 

одну із вищих політичних цінностей, втілення принципу спра-

ведливості [469, с. 17]. Таким чином, авторка розмежовує поняття 

«рівність» та «рівноправність», розглядаючи останнє першочергово 

як категорію юридичну, а рівність — як загальносоціальне явище.

Рівноправність як закріплений принцип рівності громадян 

перед законом, тобто юридично закріплену рівність можливостей 

і відсутність у законах будь-яких обмежень (чи, навпаки, привіле-

ії) щодо тих чи інших категорій громадян, за тією чи іншою соці-

ально значущою ознакою (стать, національність, віросповідання 

тощо), визначив В. Патюлін; під рівністю автор розуміє фактичну 

наявність у людей однакових (рівних) соціальних можливостей 
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для задоволення потреб, реалізації інтересів, досягнення мети 

[604, с. 66.].

О. Цибулевська та Т. Мілушева вважають, що рівність — більш 

широке поняття, ніж рівноправність, оскільки не всі елементи со-

ціальної рівності отримують закріплення в праві [879, с. 84]. Роз-

межовує рівність та рівноправність В. Чіркін: люди є нерівними 

за своїми фізичними і психічними можливостями, рівнем життя, 

іншими характеристиками, і в цьому відношенні жодне право не в 

змозі їх урівняти [890, с. 70].

У свою чергу, М. Баглай прирівнює значення термінів «рів-

ність» й «рівноправність» та наголошує, що вони виступають си-

нонімами для позначення однакової міри свободи кожної людини. 

Зміст рівності і рівноправності передбачає відсутність неузаконе-

них привілеїв і заборону дискримінації за будь-якими підставами 

[105, с. 170].

Певною особливістю відзначається підхід Т. Деметрадзе. На 

його думку, категорії «рівність» та «рівноправність» є однопоряд-

ковими, але не тотожними. При цьому перша означає однакове 

юридичне становище жінок і чоловіків перед законом, тобто на-

явність всього комплексу прав і обов’язків в обох категорій осіб; 

друга — наявність обсягу тільки прав [284, с. 123]. У цьому випадку 

автором визначено вузькі рамки розуміння розглядуваних понять, 

тим більше в контексті наведених вище положень інших науковців. 

Такий підхід можна пояснити бажанням розкрити сутність рівно-

сті та рівноправності лише в межах юридичної науки. Це так звана 

правова рівність.

Однак дослідником справедливо наголошено, що для уникнен-

ня соціальної напруги, конфліктів сучасна держава повинна вихо-

дити з позицій своєрідного компромісу — жінки і чоловіки мають 

бути і рівні, і рівноправні настільки, наскільки це можливо виходячи 

із даного співвідношення, оскільки незаперечним є той факт, що ні 

повну рівність, ні повну рівноправність жодна демократія не в змозі 

забезпечити [284, с. 123]. Такого підходу в першу чергу мають дотри-
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муватись крайні феміністичні рухи, які час від часу виходять за межі 

дійсності та об’єктивності у своїх поглядах. Позитивні багатовікові 

національні традиції не втратили своєї актуальності та залишаються 

основою сучасного українського суспільства.

Гарантована Конституцією України рівність усіх людей в їх 

правах і свободах означає необхідність забезпечення їм рівних пра-

вових можливостей як матеріального, так і процесуального харак-

теру для реалізації однакових за змістом та обсягом прав і свобод 

[730]. За допомогою конституційного права і норм права у цілому 

можна гарантувати саме правову рівність, тобто рівні права, свобо-

ди і обов’язки, а також рівність всіх перед законом [623, с. 64].

Отже, рівність — це створення однакових умов та можливо-

стей для кожного. Рівність є постійно змінюваним, динамічним 

суспільним явищем, що враховує особливості суспільного розвит-

ку, його потреби та інтереси. Рівність у першу чергу має соціальне 

значення й виступає значно ширшою категорією, ніж рівноправ-

ність. Рівність встановлюється послідовно, а рівноправність висту-

пає однією із її складових, що функціонує в межах правового поля, 

формалізуючись в чинному законодавстві. Враховуючи вказане, у 

сучасній юридичній термінології більш доречно використовувати 

термін «гендерна рівність», який однозначно має глибоке міждис-

циплінарне наповнення й не може виступати лише частиною одні-

єї науки. Застосовувати поняття «гендерна рівноправність» та інші 

близькі за значенням терміни доречно лише у тих виключних ви-

падках, коли науковець хоче звернути увагу саме на його вживання 

у правовій сфері.

У свою чергу концепція гендеру (від латинської «genus» — «по-

ходження», «матеріальний носій спадковості», «той, що народ-

жує»; з англійської (gender) — граматичний рід (чоловічий, жіно-

чий, середній)) стала загальновизнаним досягненням західного 

феміністичного руху 1960-1970-х рр. Цей рух змінив уявлення про 

зміст демократії, змусив побачити різнобарвність соціального про-

стору [168, с. 9]. У науці існує позиція, що термін «гендер» виник 
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у Великій Британії й спочатку використовувався для позначення 

граматичного роду (чоловічого, жіночого, середнього). У 1968 р. 

американський психолог Р. Столер застосував це поняття з метою 

розрізнення «маскулінності» і «фемінності» як соціокультурних 

характеристик чоловічого і жіночого [177]. Автор визначав гендер 

як поняття, що виражає психологічні, соціальні, культурні особли-

вості статі, відносно незалежні щодо власне біологічної статі. Тим 

самим було закладено вирізнення понять «маскулінність» і «фемін-

ність», що не пов’язані безпосередньо із біологічною статтю, а ви-

ражають суб’єктивно-психологічну і соціально-рольову самоіден-

тифікацію [132, с. 49; 255, с. 3-4].

Проте існують й інші думки щодо першості введення в науко-

вий обіг цього терміна, а саме: термін «гендер» запозичив з грама-

тики та вперше ввів у науковий обіг сексопатолог Дж. Мані, якому 

під час вивчення гермафродитизму і транссексуалізму необхідно 

було розрізняти загальностатеві властивості [177]. До соціальних 

наук термін «гендер» було введено Э. Оклей у 1970-ті рр. [752, с. 44]. 

Отже, як можна відслідкувати, навіть першість інтеграції терміна 

«гендер» у науковий обіг вперше у світі має дискусійний характер. 

Проте щодо України можна сказати, що вітчизняні дослідники роз-

почали застосовувати цей термін у різних сферах (юриспруденція, 

політологія, соціологія тощо) на початку 1990-х рр., й нині це по-

няття вживається практично в усіх сферах життєдіяльності та має 

не завжди єдине значення.

Розмежовуючи поняття «стать» та «гендер», дослідники вва-

жають, що, на відміну від поняття «стать», гендер стосується не 

біологічних особливостей, за якими різняться чоловіки та жінки, 

а соціально сформованих поведінкових програм та соціально-ро-

льової ідентичності носіїв біологічної статі. Тобто, якщо зі статтю 

пов’язані лише фізичні відмінності будови тіла, то з гендером — 

психологічні, соціальні, культурні відмінності між чоловіками та 

жінками. Відповідно, поняття «стать» охоплює комплекс репро-

дуктивних, поведінкових, тілесних, соціальних характеристик, які 
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визначають індивіда як чоловіка чи жінку [132, с. 61; 279, с. 146-

147]. Якщо стать є природною даністю, то гендер формується під 

впливом соціокультурних чинників і залежить від домінуючих у су-

спільстві традиційних поглядів на те, якою повинна бути жінка та, 

яким має бути чоловік [582, с. 4].

Т. Мельник розглядає гендер у трьох напрямах: гендер як соці-

ально-рольова й культурна інтерпретація рис особистості та моде-

лей поведінки чоловіка й жінки, на відміну від біологічної; гендер 

як набуття соціальності індивідами, що народилися в біологічних 

категоріях жіночої або чоловічої статей; гендер як політика рівних 

прав і можливостей чоловіків і жінок, а також діяльність зі створен-

ня механізмів щодо її реалізації [168, с. 12; 588, с. 12]. Гендер — це 

предмет соціальної дійсності, що охоплює низку аспектів як фізич-

ного, так і духовно-культурного та психологічного характеру.

Гендер розуміється як організована модель соціальних відно-

син між жінками й чоловіками, яка не лише характеризує їх спіл-

кування і взаємодію у сім’ї, а й визначає їх соціальні відносини в 

основних інституціях суспільства [357, с. 34]. Гендер — це система 

цінностей чоловіків і жінок, їх ролей, характеристик і зв’язків, на-

бутих ними як особистостями в процесі взаємовідносин і взаємодії, 

що визначається громадсько-політичним і соціально-економічним 

контекстом їх життя [439, с. 18]. Таким чином, поняття «гендер», 

яке довгий час виступало синонімом терміна «стать», має нині до-

сить широкий діапазон вживання як у науково-дослідній сфері, так 

і в державно-громадській діяльності. Термін «стать» — біологічний 

аспект життєдіяльності людини, а термін «гендер» має соціальний 

характер, що передбачає ту чи іншу поведінку для жінок і чолові-

ків, властиву конкретному суспільству. В аспекті співвідношення ці 

явища доречно розуміти як взаємодоповнюючі. У своїй сукупності 

вони відтворюють специфіку конкретного суспільства, враховуючи 

взаємопов’язані рівні вираження кожної особистості.

Переходячи до розгляду терміна «гендерна рівність», важливо 

розпочати із дефініції, яку пропонує законодавець у Законі України 
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«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 

від 8 вересня 2005 р. Відповідно до Закону, гендерна рівність — рів-

ний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для йо-

го реалізації, що дає змогу особам обох статей брати рівну участь 

у всіх сферах суспільного життя [662]. Вказане визначення можна 

охарактеризувати як лаконічне й таке, що охоплює основні засади 

досліджуваного явища. До того ж, якщо умовно це поняття розді-

лити на три складові: 1) рівний правовий статус; 2) рівні можливо-

сті; 3) рівна участь у всіх сферах суспільного життя, то саме третя 

частина дефініції викликає певні сумніви, а саме щодо доцільності 

«рівної участі» та можливості її широкого тлумачення. Оскільки від 

самого початку свого життя кожна людина має досить індивідуаль-

ні фізичні та інтелектуальні здібності та відповідно може зробити 

різний вклад у розвиток суспільства і держави, то у зв’язку із цим 

коректно говорити про рівноправну участь жінок і чоловіків у всіх 

сферах суспільного життя.

Під категорією «гендерна рівність» слід розуміти принцип-і-

дею, що закріплює юридичну і фактичну рівність прав чоловіків і 

жінок і можливостей для їх реалізації, вважає В. Чвикалов [880, с. 

35]. Гендерна рівність, на думку О. Нечаєвої, — це рівний правовий 

статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що 

дозволяють особам обох статей вільно розвивати свої потенційні 

можливості, виробляти вміння і навички для участі у політично-

му, економічному, соціальному та культурному розвитку й освоєн-

ні його досягнень [558, с. 12-13]. Існує і низка інших авторських 

визначень гендерної рівності, фундаментом яких виступають рівні 

права та рівні можливості чоловіків і жінок у кожній сфері життя. 

В аспекті подальшого дослідження зазначимо, що вітчизняні та за-

рубіжні науковці дещо ширше конкретизують поняття «гендерна 

рівність» щодо законодавчого визначення цього терміну та деяких 

інших авторських інтерпретацій.

На думку Т. Мельник, під рівністю жіночої і чоловічої статей 

розуміється рівність їхнього соціального статусу та загальна участь 
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у всіх сферах суспільного, державного та приватного життя на ос-

нові самоусвідомлення особистісних потреб та інтересів, подолан-

ня елемента ієрархічності, за якої історично чоловіки розглядались 

як істоти вищі, а їхня діяльність та їх результати — більш суспільно 

значущими, ніж досягнення жінок. Таке розуміння рівності жіно-

чої і чоловічої статей за міжнародними документами, вважає автор-

ка, передбачає: рівність у правах і свободах, в обов’язках, у відпові-

дальності, можливостях, досягненні результатів [524, с. 70]. У свою 

чергу, Н. Оніщенко, О. Львова підкреслюють: коли йдеться про 

рівність статей як ідеал суспільно-політичного розвитку, під цим 

поняттям можуть розумітися: а) формальна рівність (рівність юри-

дична, закріплена законодавчо); б) рівність можливостей (надання 

певної законодавчо закріпленої переваги певній соціально-демо-

графічній групі для створення однакових з іншими групами умов); 

в) рівність результату (цілеспрямоване забезпечення ліквідації для 

конкуруючих сторін перешкод, які можуть бути зумовлені попе-

редньою дискримінацією) [582, с. 5]. І. Ларинбаєва акцентує, що 

«гендерна рівність» як цивілізаційна цінність (не в юридичному, а 

в більш широкому сенсі) включає рівність перед законом, рівність 

можливостей і рівність результатів [469, с. 20]. Тож додатковим еле-

ментом гендерної рівності дослідники виділяють рівність у досяг-

ненні результатів.

Рівність результату — вимога, згідно з якою індивіди після 

процедури розподілу повинні опинитися в однакових умовах [427, 

с. 596]. Рівність результатів — це ідея, зміст якої полягає в тому, що 

суспільство і держава повинні гарантувати рівність людей завдяки 

перерозподілу соціальних благ чи запровадженню так званої пози-

тивної дискримінації. Цей вид рівності можливий лише за умови 

обмеження вільної конкуренції, що покладено в основу рівності 

можливостей [283, с. 113]. Проте, забезпечуючи рівність резуль-

татів, суспільство, з однієї сторони, начебто встановлює додаткові 

гарантії для реалізації принципу гендерної рівності, але, з іншої — 
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нівелюються особливості кожного окремого індивіда, що зумовле-

но його інтелектуальними, фізичними та іншими здібностями.

На підтвердження такої позиції слід навести думку О. Даш-

ковської, яка вважає, що, оскільки, матеріальні і розумові здібності 

людей, умови й обставини, серед яких вони розвиваються, є нерів-

ними, тому і результати їх діяльності не можуть бути однаковими. 

Право лише встановлює рівну міру поведінки для всіх. У той же час 

викорінення владою в людині почуття власної індивідуальності мо-

же породити тотальну рівність, але рівність не свободи, а рабства 

[283, с. 104].

У науці з метою більш поглибленого вивчення гендерної рів-

ності вчені здійснюють спроби виокремити її складові (параметри 

тощо). Так, О. Руднєва виокремила чотири параметри гендерної 

рівності: 1) права людини як універсальний стандарт політичних, 

громадянських, економічних, соціальних і культурних прав та сво-

бод для чоловіків і жінок; 2) права людини як права жінки; 3) пра-

ва, свободи, обов`язки, відповідальність як основні елементи пра-

вого становища особи в суспільстві (саме вони у своїй сукупності є 

мірилом стандарту рівності в Основному Законі і в чинному зако-

нодавстві України); 4) рівні можливості як основний елемент ген-

дерної рівності (відбиває адекватність, ступінь реалізації і ступінь 

гарантованості стандарту рівності, який міститься в Конституції 

України і в національному законодавстві) [752, с. 58-59]. Фактично 

аналогічний підхід використовує у своєму дослідженні О. Нечаєва 

[558, с. 18] та інші автори. Однак вважаємо такий авторський підхід 

дещо дискримінаційним щодо чоловіків, адже, як відомо, і у жінок, 

і у чоловіків є певні особливі потреби, тому гендерно збалансоване 

суспільство має враховувати потреби та інтереси обох статей, а не 

виокремлювати інтереси лише жінок, як це робить більшість до-

слідників. Це досить часто пов’язано з репродуктивною функцією 

жінок та материнством, проте сьогодні все більш усталеною є тен-

денція щодо активної участі чоловіків у вихованні дітей з раннього 

періоду, або ж взагалі самостійного виховування дітей. Тож кожен 
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випадок доречно розглядати індивідуально й не застосовувати за-

гальні шаблони до різних ситуацій.

Гендерна рівність є процесом справедливого ставлення до жі-

нок і чоловіків. Для забезпечення справедливості критерії часто 

повинні компенсувати історичні та соціальні перешкоди, які не 

дають жінкам і чоловікам існувати в рівних умовах [90, с. 3]. Жін-

ки та чоловіки мають користуватися однаковим суспільним стату-

сом, мати однакові умови для реалізації всіх прав людини, однакові 

можливості робити внесок у політичний, економічний, соціальний 

розвиток держави, а також рівною мірою користуватися результа-

тами розвитку [557, с. 142-143]. У цьому випадку йдеться про спра-

ведливість, наприклад певний внесок жінок і чоловіків у суспіль-

ний розвиток та отримання тих чи інших дивідендів чи будь-чого 

іншого натомість.

Гендерна справедливість — це процес справедливого ставлен-

ня до жінок і чоловіків, суть якого — дотримання соціальної спра-

ведливості з урахуванням гендерної специфіки статей. Щоб за-

безпечити справедливість, часто необхідними є спеціальні заходи 

для компенсації історичних і соціальних упущень, які заважають 

жінкам і чоловікам займати рівні позиції [903, с. 3]. Гендерна спра-

ведливість веде до рівності [156, с. 69]. Це означає, що жінки і чо-

ловіки мають однаковий статус (становище) в соціумі (суспільстві) 

і державі.

Таким чином, гендерну рівність можна розглядати як право-

ву категорію, як ідею, як принцип права. Під поняттям «гендерна 

рівність» слід розуміти рівність правового статусу жінок і чоловіків 

(рівність прав, свобод та обов’язків) та створення умов для реаліза-

ції здібностей і можливостей кожної особи у всіх сферах приватно-

го, суспільного та державного життя.

Незважаючи на те, що після декількох десятків років прове-

дення досліджень у сфері гендерної рівності різними вітчизняними 

та зарубіжними науковцями більшість із них так і не виокремлюють 

принцип гендерної рівності як один із основних принципів права, 
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гендерна рівність є одним із фундаментальних принципів розвитку 

громадянського суспільства та правової держави.

Будь-які принципи, у тому числі й принципи права, — результат 

людської діяльності. Вони є соціальними явищами як за джерелом 

походження, так і за змістом, а їх виникнення зумовлено потребами 

суспільного розвитку, в них відбиваються закономірності суспільно-

го життя. Без урахування цих істотних моментів неможливо пояс-

нити і зрозуміти особливого значення принципів для послідовного 

узгодження людської діяльності з вимогами об’єктивних соціальних 

закономірностей [752, с. 86]. Кожен принцип права є самостійним 

суспільним явищем, однак найвища його ефективність проявляєть-

ся лише у взаємодії з іншими принципами права, коли вони почина-

ють діяти як цілісне утворення — взаємоузгоджено.

Нині у науці використовують різні терміни, зокрема «принцип 

гендерної рівності», «принцип рівності статей», «принцип рівно-

прав’я жінок і чоловіків» та ін. Якщо підвести попередній висно-

вок, то можна відзначити фактично єдине змістовне наповнення 

цих явищ. Як свідчить проведений на початку аналіз термінів «рів-

ність» та «рівноправність», найбільш вірним є застосування саме 

категорії «принцип гендерної рівності».

Принцип рівності статей передбачає, що економічні, полі-

тичні та соціальні ресурси повинні розподілятися між чоловіками 

й жінками загалом рівномірно, без суттєвих диспропорцій, нерів-

них умов у доступі до соціальних ресурсів [357, с. 36]. Відповідно 

до принципу рівності статей економічні, політичні та соціальні ре-

сурси повинні розподілятися між чоловіками і жінками на рівній 

основі [558, с. 16]. Конституційно-правовий зміст принципу рів-

ності прав жінки і чоловіка є сукупністю базових ідей та положень, 

що: 1) відображають усталені погляди на права жінки і чоловіка, 

їх сутність, розкривають змістовні характеристики, фіксують пра-

вові цінності; 2) є загальноприйнятими вимогами, вираженими в 

узагальненій формі й адресованими всім суб’єктам права [284, 

с. 125-126].
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Принцип гендерної рівності вимагає приймати, а також давати 

оцінку невід’ємним відмінностям між жінками і чоловіками і тим 

різним ролям, які вони відіграють у суспільстві. Принцип рівності 

включає у себе і право на відмінність, що обумовлює необхідність 

враховувати відмінні риси чоловіків та жінок, які пов’язані з їх при-

належністю до того чи іншого класу, їх політичними поглядами, ре-

лігією, етнічною групою тощо [156, с. 64, 67]. Принцип гендерної 

рівності має слугувати основою в забезпеченні рівних прав і мож-

ливостей жінок та чоловіків, а з іншого — він жодним чином не має 

порушувати моральні засади суспільства, які формувались віками 

[139, с. 192]. Таким чином, принцип гендерної рівності має визна-

ватися одним із базових принципів права. Нині принцип гендерної 

рівності перманентно наповнюється новим теоретико-правовим 

змістом; він є фундаментом прав і свобод людини. Принцип ген-

дерної рівності передбачений реалізувати першочергово методоло-

гічну функцію — надавати засоби та способи ефективної реалізації 

прав людини.

Принцип гендерної рівності виступає в якості мети, яку необ-

хідно враховувати в правотворчості і правозастосуванні. Принцип 

гендерної рівності реалізується в окремих галузях права в двох варі-

антах: він може діяти як безпосередньо всередині галузі права, так 

і опосередковано через галузеві принципи [880, с. 35]. Важливою 

функцією принципу гендерної рівності є інформаційно-орієнтаці-

йна, що передбачає ознайомлення всіх суб’єктів правовідносин з 

основоположними засадами гендерної рівності та правового регу-

лювання у цій сфері.

Проведений аналіз змістовного наповнення принципу ген-

дерної рівності надає можливість констатувати його взаємовплив 

та взаємозалежність з іншими фундаментальними принципами 

права — принципом верховенства права, принципом законності 

та інших, які лише в сукупності здатні належним чином викоріни-

ти в українському суспільстві дисбаланс у правах, можливостях та 

обов’язках жінок і чоловіків та встановити гендерний паритет.



28

Грицай І. О. 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Принцип гендерної рівності є складним системним суспіль-

ним явищем, в основі якого лежать правові, політичні, соціальні, 

економічні, етнічні, культурологічні й інші чинники. Розкриваючи 

юридичну природу феномена гендеру, слід відзначити аксіологічну, 

онтологічну та гносеологічну основи принципу гендерної рівності.

Принцип гендерної рівності слід розуміти як сукупність обу-

мовлених конкретно-історичним суспільним розвитком базових 

ідей та положень, що об’єктивують правові цінності відносно 

встановлення гендерної справедливості в усіх сферах приватного, 

суспільного та державного життя і забезпечує розвиток правової 

держави та громадянського суспільства. Смисловими складниками 

принципу гендерної рівності є свобода, справедливість, верховен-

ство права та законність. Гендерна рівність передбачає створення 

та використання єдиних правових засобів всіх учасників суспіль-

них відносин — жінок та чоловіків; можливе передбачення систе-

ми винятків для окремих випадків (позитивна дискримінація); га-

рантування організаційних та процесуальних засобів для реалізації 

прав та обов’язків жінок і чоловіків.

У контексті проведеного дослідження важливим є звернутися 

до такого взаємопов’язаного з принципом гендерної рівності яви-

ща, як дискримінація.

Дискримінація — це суспільно небезпечне протиправне ді-

яння (дія або бездіяльність), що виражається у формі відмінності, 

виключення, обмеження, недопущення або переваги, викликане 

різними детермінантами, спрямоване на дискредитацію держави 

перед її громадянами, недотримання прав і свобод людини, по-

рушення міжнародних зобов’язань, Конституції, галузевого за-

конодавства, яке тягне за собою моральні та фізичні страждання 

потерпілого, скоєне посадовою особою або групою осіб [469; 470, 

с. 25-26]. Дискримінація здійснюється за будь-якою ознакою і ви-

кликає порушення рівності прав або можливостей, їх обмеження. 

Категорії «рівність» і «дискримінація» — це поняття, пов’язані між 

собою. Відсутність дискримінації означає рівність, а рівність ви-
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ключає дискримінацію, вважає О. Руднєва [752, с. 61]. Тому у су-

спільстві з демократичним устроєм не може бути дискримінації у 

жодній сфері.

Проте дискримінація — це завжди порушення принципу рів-

ності, але не будь-які відступи від рівності є дискримінацією. Так, 

конституційний принцип рівності людини і громадянина не ви-

ключає наявність спеціальних прав, пільг і переваг для окремих ка-

тегорій осіб. Йдеться, насамперед, про дітей, молодь, багатодітних 

матерів, пенсіонерів, ветеранів, інвалідів, хворих та ін. Мета існу-

вання і реалізації пільг й переваг полягає в такому: а) зменшення 

існуючої фактичної нерівності людей; б) забезпечення нормаль-

них, гідних умов життя груп громадян, які мають вікові, фізіоло-

гічні й інші особливості [824, с. 233.]. Встановлення таких винятків 

не порушує принципу рівності, а навпаки, є проявом соціальної 

природи держави [623, с. 64]. Дискримінація, таким чином, висту-

пає «зворотною стороною», запереченням рівності [880, с. 20-21]. 

У зв’язку з цим можна дійти висновку, що дискримінація виступає 

підґрунтям, свого роду каталізатором для появи нерівності, в тому 

числі і гендерної.

Таким чином, фундаментальною складовою процесу розбу-

дови демократичної, правової, соціальної держави є гарантування 

рівності прав і свобод людини і громадянина. Особливістю консти-

туційного принципу рівності прав і свобод людини є забезпечення 

їх юридичної рівноваги, збалансування потреб та інтересів окремих 

людей, соціальних груп і суспільства загалом, вироблення механіз-

мів попередження можливих конфліктів інтересів та їх розв’язання 

у разі виникнення. Досягнення фактичної рівноправності людей, 

а не лише правової, має стати окремим напрямом у роботі органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування.

У цьому контексті важливо розглянути таке правове явище, 

як «паритетна демократія», розкрити його співвідношення з тер-

міном «гендерна демократія» з метою їх вірного застосування дер-

жавними та політичними діячами, науковцями, громадськістю, 
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представниками засобів масової інформації у сучасних умовах дер-

жавотворення та правотворення.

Проблематика дослідження паритетної демократії має важ-

ливе теоретичне і практичне значення та актуалізується кризою 

сучасної демократії, пошуком нових та удосконаленням існуючих 

шляхів її розвитку, формуванням ефективних інституцій громадян-

ського суспільства. Принцип паритетної демократії є обов’язковим 

компонентом у системі принципів демократії; гендерна демокра-

тія виступає основою забезпечення рівності прав і свобод людини і 

громадянина у гендерному аспекті.

З позицій філософії, соціології, історії, політології, юриспру-

денції, науки державного управління питання щодо сутності та змі-

сту паритетної демократії, її співвідношення з поняттям «гендерна 

демократія», їх історичного становлення досліджували вітчизняні та 

зарубіжні науковці: Дж. Батлер, Ш. Берн, Т. Бендас, Дж. Бенджамін, 

С. Бенхабіб, М. Білинська, М. Богачевська-Хом’як, Р. Брайдотті, 

Т. Булавіна, О. Венгер, Дж. Вікс, М. Віттінг, Дж. Волековіц, В. Гай-

денко, І. Грабовська, Н. Грицяк, Б. Гукс, Дж. Елштайн, Д. Д’Емі-

ліо, Л. Іріґарей, О. Катан, М. Кіммел, К. Кілмартін, Л. Кобилян-

ська, Н. Ковалішина, Л. Кормич, Т. Краснопольська, Ю. Крістєва, 

О. Кулачек, І. Лазар, О. Лазор, К. Левченко, Т. Мельник, Дж. Міт-

челл, К. Мілет, Л. Наливайко, С. Наумкіна, Е. Ньютон, Н. Оніщен-

ко, К. Пейтмен, Л. Петришина, М. Пірен, М. Реррот, О. Руднєва, 

О. Сердюк, О. Скнар, Л. Смоляр, І. Цікул, Р. Хоф, Н. Шведова, 

Е. Шоволтер, О. Ярош та ін. Вказаними авторами розглянуто низ-

ку гостродискусійних питань, розроблено та запропоновано багато 

можливих варіантів вирішення проблем у досліджуваній сфері, що 

потребують подальшого обґрунтування та адаптації до вітчизняних 

реалій і національних особливостей.

У зв’язку з перманентною трансформацією змісту терміна «па-

ритетна демократія» єдиного підходу щодо його категоріального 

статусу так і не вироблено. Удосконалення концепції прав люди-

ни потребує вивчення цього явища на основі існуючих наукових 
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досліджень з урахуванням ретроспективного становлення паритет-

ної демократії в Україні та світі, тенденцій щодо глобального роз-

витку демократії, оновлення її форм.

Деякі сучасні зарубіжні та вітчизняні автори зазначають про 

новизну ідеї щодо паритету, проте вона не є новою та має свою іс-

торію. На доктринальному рівні у європейських та інших країнах 

світу проблематика паритетності жінок і чоловіків, першочергово у 

державно-владній та політичній сферах, почала розглядатися ще у 

1960-х рр., в Україні — у 1990-х рр. [248, с. 27].

Починаючи з 1988 р. концепція паритету і паритетної участі 

у виборах стає однією з базових на порядку денному Ради Євро-

пи: справжня демократія передбачає паритетну участь чоловіків і 

жінок на основі рівності у всіх інститутах політичної і державної 

влади, на всіх рівнях прийняття рішень [329, с. 49]. Паритет як рів-

ність чоловіків і жінок стає певним вектором протесту, відтепер всі 

нарівні можуть брати участь у вирішенні політичних питань [74]. 

Саму ж концепцію паритетної демократії сформовано у 1994 р. Де-

партаментом з прав людини та Комітетом з питань рівності жінок і 

чоловіків Ради Європи.

У вересні 1995 р. в Пекіні відбулася Четверта Всесвітня кон-

ференція зі становища жінок, де було прийнято «Пекінську Де-

кларацію та Платформу дій». У процесі підготовки до конференції 

проведено обговорення стратегії «паритетної демократії», яка від-

повідала вимогам західноєвропейських жіночих організацій — до-

сягти представленості жінок і чоловіків в органах влади 50/50. Од-

нак це питання на конференції не обговорювалося з причини його 

передчасності. Проте в рамках заходу підготовлено рекомендації 

державам-членам ООН: досягати рівного представництва жінок і 

чоловіків в органах державної влади шляхом застосування, у разі 

необхідності, квот [85, с. 16-17]. Нині саме введення квот сприяє 

підвищенню кількості жінок у публічних органах влади, розши-

ренню їх політичних та інших можливостей. Разом з іншими дер-

жавами-членами ООН Україна підписала документи Пекінської 
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конференції. У межах гарантування принципу паритетної демо-

кратії на початку ХХІ ст. Україна також долучилася до Декларації 

тисячоліття ООН й зобов’язалася до 2015 р. забезпечити у пред-

ставницьких органах влади та серед вищих державних службовців 

гендерне збалансування на рівні 30/70 тієї чи іншої статі, а в орга-

нах місцевого самоврядування — 50/50.

Свій потужний розвиток ідея паритетної демократії також от-

римала у спеціальному документі Ради Європи у 1998 р. — Комп-

лексний підхід до проблеми рівності між жінками і чоловіками 

(«Gender mainstreaming» — гендерний мейнстрімінг) [57, с. 69; 62, 

с. 43]. Основним завданням документа стало інтенсивне інтегру-

вання людей у державно-політичну діяльність на основі гендерної 

рівності.

З часом ідея паритета зазнала суттєвих змін. З одного боку, 

дискусія про паритет і його характерні приклади простежується ви-

ключно у політичному просторі, з іншого боку, паритет означає не 

тільки підвищення представництва жінок при прийнятті політич-

них рішень, а й рівні можливості з чоловіками в соціальній, куль-

турній та інших сферах [329, с. 49]. Більше того, сьогодні паритетна 

демократія розглядається не лише в ракурсі рівності прав і свобод 

обох статей: рівність має бути забезпечена будь-якому суб’єкту 

правовідносин чи групі осіб у всіх сферах функціонування суспіль-

ства [223, c. 46; 262, с. 10].

Деякі науковці наголошують, що в українській науці утвер-

дився термін «паритетна демократія», у зарубіжних дослідженнях 

— «гендерна демократія» [156, с. 82; 217; 263, с. 44]. Такий висновок 

видається недостатньо обґрунтованим, оскільки, як свідчить аналіз 

вітчизняних наукових та документальних джерел, ці терміни вико-

ристовуються відносно рівною мірою. Складність виникає у тому, 

що більшість вчених не розмежовують поняття «гендерна демокра-

тія» та «паритетна демократія», наповнюючи їх синонімічним зна-

ченням, інколи відбувається підміна понять. Тому є потреба у на-

уковому переосмисленні змісту паритетної демократії та гендерної 
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демократії, пов’язаних із ними концептів. Відсутність єдиного 

підходу у розумінні термінології виступає однією із перешкод для 

ефективної взаємодії держави та громадськості.

У своїх дослідженнях щодо тлумачення гендерної демократії 

вітчизняні автори виробили такий підхід: І. Грабовська під ген-

дерною демократією пропонує розуміти систему волевиявлення 

жіночої та чоловічої статі у громадянському суспільстві як рівних 

між собою у правах і можливостях, закріплених й реально забезпе-

чених у політико-правових принципах, діях, створенні суспільних 

і державних структур з урахуванням гендерних інтересів і потреб 

[217]. З метою уникнення повтору фактологічного матеріалу за-

уважимо, що аналогічне визначення поняття «гендерна демокра-

тія» міститься у Розпорядженні Київської обласної державної ад-

міністрації «Про проект обласної Програми забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків Київської області протягом 

2007-2010 років» [692], наукових роботах М. Білинської [121, с. 15], 

О. Венгер [156, с. 121], Т. Краснопольської [443, c. 370] та ін. Таке 

його тлумачення більшою мірою відповідає сучасним світовим та 

національним тенденціям у сфері гендеру, проте потребує певного 

уточнення, що викликано постійним розвитком суспільства.

Гендерна демократія — принцип, що забезпечує жінкам на 

рівних умовах із чоловіками право: голосувати на всіх виборах і 

публічних референдумах та бути обраними у будь-які публічно 

виборні органи; брати участь у формуванні та здійсненні політи-

ки уряду, займати державні посади, а також здійснювати державні 

функції на всіх рівнях державного управління; брати участь у діяль-

ності неурядових організацій та асоціацій, що займаються пробле-

мами громадського і політичного життя країни [261, с. 6; 412; 784].

Спільна зацікавленість у результаті робить діяльність більш 

ефективною, а її наслідки — більш прогнозованими. Баланс інте-

ресів статей укріплює соціально-політичну стабільність, без чого 

неможливий подальший суспільний розвиток [422, с. 15; 503, с. 42]. 

Сьогодні у демократичних державах світу системно удосконалюється 
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нормативно-правова база щодо забезпечення гендерної рівності, 

проте суттєвого доопрацювання потребує механізм реалізації у цій 

сфері.

Держави, політика яких орієнтована на гендерну паритет-

ність, посідають перші місця щодо рівня людського розвитку серед 

інших держав світу [466, с. 29]. Проте нечисленне представництво 

жінок у політичній сфері та на вищих державних посадах свідчить 

про відсутність рівних можливостей для жінок в Україні на рівні з 

чоловіками. Концепція гендерної демократії конструюється з ме-

тою швидкого забезпечення рівноправного представництва жінок і 

чоловіків у різних сферах суспільства.

У свою чергу, розгляд поняття «паритетна демократія» зобов’я-

зує звернутися до з’ясування сутності терміна «паритет».

Паритет (від лат. рaritas — рівність) означає принцип рівного 

представництва сторін; ідеальна рівність; стан відносної рівноваги 

сил, рівноцінності цілей, рівності прав і обов’язків; рівність взає-

мовідносин двох або більше сторін з яких-небудь параметрів; рівне 

представництво сторін під час вирішення договірних актів, кон-

фліктів, поділу майна, розгляду питань, що стосується двох і більше 

сторін [37; 715, с. 970; 725; 822, с. 397] тощо. Поняття «паритет» має 

соціально-економічне походження й спочатку використовувало-

ся у таких словосполученнях, як «валютний паритет», «грошовий 

паритет», з часом сфера його застосування розширилася: «паритет 

купівельної спроможності», «ядерний паритет», «паритет вибор-

чий», «парламентський паритет», «паритетна демократія» та ін.

У вітчизняних і зарубіжних дослідженнях, нормативних дже-

релах використання поняття «паритетна демократія» є доволі 

розповсюдженим. Нині можна виокремити декілька підходів до 

розуміння цієї категорії.

Так, Т. Мельник, Л. Кобилянська тлумачать поняття «пари-

тетна демократія» як політико-правову форму організації соціаль-

но-статевих відносин у суспільстві, за якої жінки і чоловіки мають 

рівний правовий та політичний статус і як рівноправні представлені 
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й здійснюють діяльність у гендерно збалансованих органах влади та 

управлінських структурах [525, c. 49]. Тотожне визначення терміну 

також надає О. Венгер [156, с. 121]. Автори пропонують звужений 

зміст досліджуваного явища, акцентуючи лише на гендерному зба-

лансуванні у політиці та органах державної влади. Ретроспектив-

ний аналіз засвідчив, що таке розуміння категорії «паритетна демо-

кратія» мало місце напочатку своєї історичної появи.

Близьке за змістом формулювання досліджуваного явища на-

дає І. Юник: паритетна демократія є формою суспільних відносин 

у політико-правовій сфері, за якої чоловікам і жінкам гарантується 

рівний статус у всіх сферах суспільного життя, зокрема в органах 

публічної влади [921, с. 166]. У визначенні хоч і зроблено акцент 

саме на гендерній рівності в органах публічної влади, проте наголо-

шується на забезпеченні паритету в усіх сферах суспільного життя.

Актуальність впровадження паритетних підходів у діяльність 

органів публічної влади зумовлена процесами демократизації су-

спільства. Реалізація паритетної демократії в органах публічної 

влади зарубіжних країн ґрунтується на дотриманні принципів па-

ритетності прав жінок і чоловіків у всіх сферах суспільного жит-

тя або ж збалансованості їх участі у прийнятті рішень; поєднанні 

професійних і сімейних обов’язків; рівноправності в оплаті праці; 

однаковому ставленні у трудових відносинах; охороні материнства, 

батьківства та дитинства тощо [921, с. 166].

Рівність, толерантність, узгодженість інтересів перетворюють-

ся у самостійні принципи сучасної демократії, надаючи їй форми 

паритетної демократії [422, с. 17-18]. Ефективна реалізація ідей 

паритетної демократії потребує напрацювання стратегічних орієн-

тирів на довготривалу перспективу з метою запобігання появи та 

ліквідації існуючих умов для домінування одних суб’єктів за раху-

нок обмеження прав і свобод інших. Консолідація міжнародних, 

регіональних та державних організацій уможливить швидше досяг-

нення стандартів паритетної демократії на всіх рівнях. Інтегруючий 



36

Грицай І. О. 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

підхід є провідним для подальших прогресуючих перетворень різ-

них суспільств.

Як наголошує І. Цікул, фундаментальною категорією аналі-

зу паритетної демократії виступає поняття «гендер». Основними 

індикаторами вимірювання паритетної демократії є гендерна рів-

ність, гендерна асиметрія, гендерний баланс, гендерна чутливість, 

гендерний розрив та гендерний індекс людського розвитку. Пари-

тетна демократія стверджує імперативи громадянських, політичних 

і соціальних прав людини без дискримінації статі, виступає важ-

ливою складовою становлення демократії [874, с. 4-5, 20, 35, 39]. 

Вважаємо, що всі запропоновані автором характеристики властиві 

та розкривають зміст і сутність першочергово гендерної демократії.

Існують й інші авторські підходи. Так, І. Лазар розглядає пари-

тетну демократію як форму дескриптивної представницької демо-

кратії, в якій соціально значимі характеристики, за якими структу-

рується суспільство, відображаються у законодавчих та виконавчих 

органах влади. За умови рівного та справедливого розподілу ресур-

сів влади та відповідальності між групами в усіх сферах суспільного 

життя, зокрема сфери публічної влади, паритетна демократія стає 

суспільно виправданою [465, с. 75, 96]. Паритетна демократія висту-

пає гарантією та створює платформу для сучасних демократичних 

процесів у світі, постійного розвитку громадянського суспільства.

Суттєвий вклад у вивчення явища паритетної демократії зро-

блено Л. Кормич. Під вказаним терміном авторкою запропонова-

но розуміти модель системи стримувань і противаг, що забезпечує 

реалізацію рівних прав і можливостей для всіх учасників демокра-

тичного процесу, створюючи певний баланс інтересів. Така мо-

дель будується на політичній та правовій системах, які визначають 

правила, норми та механізми взаємодії різних складових; вона має 

об’єктивне підґрунтя, обумовлене соціально-економічними реа-

ліями, а також враховує перспективні потреби розвитку суспіль-

ства. На думку вченої, паритет визначає взаємини у різних сферах 

життєдіяльності суспільства: національних відносинах, гендерній 
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політиці, міжконфесійних відносинах тощо. Серед низки інших 

важливим аспектом паритетної демократії Л. Кормич визначає 

гендерну рівність у всіх сферах життєдіяльності [422, с. 12-13]. Та-

ким чином, в аспекті моделі паритетної демократії вченою наголо-

шено, по-перше, на необхідності гарантування прав та свобод всіх 

учасників демократичного процесу; по-друге, на неприпустимості 

обмеження сфер реалізації рівності прав і свобод людини; по-тре-

тє, розгляді гендерної рівноваги у всіх напрямах функціонування 

держави та суспільства як важливого, проте не єдиного аспекта па-

ритетної демократії, що унеможливлює змістовну рівнозначність 

категорій «паритетна демократія» та «гендерна демократія».

Також, на думку Л. Кормич, паритет у сучасній демократії 

проявляється через застосування таких інструментів, як вето, ім-

пічмент, експертиза на відповідність Конституції тощо [422, с. 17-

18]. Важливим доповненням до вказаних форм має стати розробка 

та постійне вдосконалення, з урахуванням дієвості застосування на 

практиці, демократичної системи контролю (державний та громад-

ський контроль), яка б відповідала сучасним українським реаліям 

та суспільним потребам.

Більш ретельно проблему співвідношення понять «гендер-

на демократія» та «паритетна демократія» розглядали, зокрема, 

О. Венгер й Т. Краснопольська.

О. Венгер висловлює думку, що поняття «паритетна демокра-

тія» є вужчим за поняття «гендерна демократія». Паритетна демо-

кратія базується на пропорційному (в ідеалі — паритетному, тобто 

50/50) представництві жінок та чоловіків у всіх гілках як законо-

давчої, так і виконавчої влади. Гендерний аспект цінності історич-

ного творення та функціонування демократії в Україні полягає у 

тому, що вона — неодмінна передумова творення громадянського 

суспільства й демократичної держави, важливий чинник форму-

вання соціальних відносин на основі паритетності [156, с. 82]. Вва-

жаємо, що такий висновок не є методологічно вірним, оскільки 

відбувається підміна понять. Пропорційне представництво жінок 
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та чоловіків у всіх гілках влади, як наголошує авторка, насправді 

є базовим елементом паритетної демократії, проте у конкретному 

випадку йдеться про рівне представництво обох статей в органах 

влади, яке можна назвати «парламентський паритет», «урядовий 

паритет» та інше, що не є тотожними поняттями з терміном «пари-

тетна демократія».

Полярну позицію щодо наведеної вище думки висловлює 

Т. Краснопольська: поняття «паритетна демократія» є значно ши-

ршим і на сучасному етапі включає такі складові, як: гендерна рів-

ність, етнонаціональний паритет, національна толерантність і со-

ціальне партнерство держави та громадянського суспільства [443, 

c. 370]. Виходячи зі змісту поняття «паритетна демократія», авторка 

пропонує виокремити декілька її параметрів, що стосуються ген-

дерної складової, а саме: рівні права та рівні можливості для участі 

у суспільному житті та політиці всіх громадян, незалежно від статі; 

рівне представництво жінок та чоловіків на виборчих та призна-

чуваних посадах; паритетна участь жінок у законодавчому процесі 

(гендерний баланс в парламенті) [441, с. 224]. Для практичної ре-

алізації наведеного обов’язковою є консолідація суспільства. Ген-

дерний баланс виступає передумовою загального збалансування 

інтересів громадськості та держави.

Слід погодитися з тим, що паритетна демократія є одним із 

реальних механізмів, за допомогою якого можна досягти фактич-

ного гендерного рівноправ’я [825, с. 99]. Гендерна культура і полі-

тика поєднують у собі збалансовану стратегію забезпечення умов 

людського життя, творення нових цінностей, спрямованих на люд-

ський розвиток. Глибокі економічні та соціальні зміни в суспільстві 

неможливі без зміни загальної культури державотворчого процесу 

в Україні, виразним показником якої є утвердження паритетної 

демократії у суспільстві, формування гендерно рівних політичних 

орієнтацій українського електорату [874, с. 5]. Формування та ста-

новлення паритетної демократії безпосередньо залежить від стану 

реального досягнення у суспільстві гендерної рівності [441, с. 224]. 
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Отже, фундаментом подальшого суспільного прогресу виступає 

рівноправність всіх його членів. Для демократичної держави не-

припустимим є відсторонення населення повністю або частково 

від прийняття важливих державно-суспільних рішень.

Практично у всіх запропонованих формулюваннях до термі-

нів «паритетна демократія» та «гендерна демократія» загальним 

є виокремлення положення щодо рівності у політичній сфері су-

спільства як прав людини і громадянина у цілому, так і у гендерно-

му контексті зокрема. Потрібно підтримати такий підхід, оскільки 

як 20 років тому, так і сьогодні найбільше порушень спостерігаєть-

ся саме у вказаній сфері. Підтвердженням цього є, у тому числі, 

щорічне дослідження у сфері гендерного розриву у світі — Індекс 

гендерного розриву (The Global Gender Gap Index), відповідно до 

якого найгірші позиції у гендерній рівності Україна посідає у сфе-

рі гарантування політичних прав. Нині як в Україні, так і у пере-

важній більшості демократичних чи таких, що рухаються у цьому 

напрямі, країнах світу утримується істотний розрив між жінками 

і чоловіками у державно-політичній діяльності, де забезпечення 

гендерного балансу є фундаментом його існування в інших сферах 

життєдіяльності суспільства.

Як паритетна демократія, так і гендерна демократія — обов’яз-

кові елементи формування демократичної держави, основою якої 

є забезпечення політичних, соціальних, економічних, культурних 

прав і свобод людини і громадянина. Гендерна демократія передба-

чає забезпечення вказаного на підставі відсутності дискримінації 

за статтю та створення умов для розвитку гендерного збалансуван-

ня у всіх сферах суспільства; паритетна демократія натомість вклю-

чає низку інших параметрів: відсутність дискримінації за статтю, 

політичними, релігійними переконаннями, расовою приналежні-

стю та багато інших показників, тобто є більш змістовно широкою 

категорією. Метою паритетної демократії та гендерної демократії є 

встановлення соціальної справедливості. Уникнення дискриміна-

ції / подвійної дискримінації зумовлює необхідність пронизувати 
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кожну складову паритетної демократії основоположними засадами 

гендерної демократії, оскільки будь-яка соціальна група, яка може 

піддаватися обмеженням зі сторони суспільства чи органів влади, 

поділяється, як правило, на чоловіків і жінок й також має обов’яз-

ково дотримуватися гендерного балансу у своєму середовищі.

Підсумовуючи, слід зауважити, що важливість вивчення пи-

тання розвитку паритетної демократії та гендерної демократії в 

Україні й світі, забезпечення рівності у різних сферах: освіти, тру-

дової зайнятості, політики, державної та громадської діяльності 

тощо викликана необхідністю створення умов для рівної реалізації 

прав і свобод людини і громадянина, незалежно від расової, ста-

тевої, національної приналежності, віросповідання та інших від-

мінностей. Всебічне забезпечення розвитку паритетної демократії 

сприятиме подальшій демократизації суспільства та формуванню 

європейської правової держави в Україні. Модель паритетної демо-

кратії — доктринально умотивована потреба сучасних держави та 

суспільства, зумовлена відсутністю рівної представленості грома-

дян у різних сферах суспільного життя, першочергово у політичній 

сфері.

Узагальнюючи результати проведеного дослідження, потрібно 

зазначити наступне.

1. Рівність — явище багатоаспектне. Рівність є постійно змі-

нюваним, динамічним суспільним явищем, що враховує особли-

вості суспільного розвитку, його потреби та інтереси. Рівність — це 

створення однакових умов та можливостей для кожного. Рівність у 

праві пронизує всі складові системи права й таким чином виступає 

каталізатором їх демократизації. Рівність у першу чергу має соці-

альне значення й виступає значно ширшою категорією, ніж рівно-

правність. Рівноправність виступає однією із складових рівності та 

існує в рамках правового поля, формалізуючись в чинному законо-

давстві.

2. Діапазон розуміння категорії «гендер» є досить широким, 

про що свідчить її лінгвістичний і полісемантичний аналіз. Гендер 
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як правове явище опосередковується моральним, соціальним, по-

літичним змістом. Нині це поняття використовується практично у 

всіх сферах життєдіяльності та має не завжди єдине значення. Ген-

дер, що тривалий час виступав синонімом терміна «стать», має ни-

ні досить широкий діапазон вживання. Термін «стать» означає біо-

логічний аспект життєдіяльності людини, а термін «гендер» має со-

ціальний характер, що передбачає ту чи іншу поведінку для жінок 

і чоловіків, властиву конкретному суспільству. В аспекті співвідно-

шення ці явища доречно розуміти як взаємодоповнюючі. У своїй 

сукупності вони відтворюють специфіку конкретного суспільства, 

враховуючи взаємопов’язані рівні вираження кожної особистості.

3. У сучасній юридичній термінології більш доречно вико-

ристовувати термін «гендерна рівність», який однозначно має гли-

боке міждисциплінарне наповнення й не може виступати лише 

частиною однієї науки. Застосовувати поняття «гендерна рівно-

правність» та інші близькі за значенням терміни доречно лише у 

тих виключних випадках, коли науковець хоче звернути увагу саме 

на його вживання у правовій сфері. Гендерна рівність є різновидом 

соціальної рівності. Особливістю гендерної рівності є те, що вона 

виступає елементом правової, економічної, політичної, культур-

ної, інформаційної та інших видів рівності, які існують у суспіль-

стві та державі. Тобто гендерна рівність є інтегруючим явищем. 

Гендерну рівність слід розглядати як правову категорію, як ідею, як 

принцип права. Під поняттям «гендерна рівність» можна розуміти 

рівність правового статусу жінок і чоловіків (рівність прав, свобод 

та обов’язків) і створення умов для реалізації здібностей та мож-

ливостей кожної особи в усіх сферах приватного, суспільного та 

державного життя. Гендерна рівність є одним із фундаментальних 

принципів розвитку громадянського суспільства та правової дер-

жави. У сучасних вітчизняних реаліях маємо можливість виокре-

мити «формально-правову гендерну рівність» (рівність перед зако-

ном та процесуальна рівність, piвність можливостей кожної особи) 

та «фактичну гендерну рівність» (реальний стан гендерної рівності 
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у суспільстві та державі). В аспекті співвідношення гендерної рів-

ності та гендерної дискримінації слід зазначити, що саме гендерна 

дискримінація стає підґрунтям для появи такого явища у суспіль-

стві, як гендерна нерівність. Гендерна рівність є одним із фунда-

ментальних принципів розвитку громадянського суспільства та 

правової держави.

4. Принцип гендерної рівності у ході історичного розвитку 

пройшов сутнісне, змістовне і формальне наповнення і трансфор-

мацію. Принцип гендерної рівності слід розуміти як сукупність 

обумовлених конкретно-історичним суспільним розвитком ба-

зових ідей та положень, що об’єктивують правові цінності щодо 

встановлення гендерної справедливості в усіх сферах приватного, 

суспільного та державного життя і забезпечують розвиток правової 

держави й громадянського суспільства. Принцип гендерної рівно-

сті виступає як мета, яку необхідно враховувати у правотворчості і 

правозастосуванні.

5. Принцип гендерної рівності передбачений реалізувати пер-

шочергово методологічну функцію — надавати засоби та способи 

ефективної реалізації прав людини. Проведений аналіз змістовно-

го наповнення принципу гендерної рівності надає можливість кон-

статувати його взаємовплив та взаємозалежність з іншими фунда-

ментальними принципами права — принципом верховенства пра-

ва, принципом законності та інших, які лише в сукупності здатні 

належним чином викорінити в українському суспільстві дисбаланс 

у правах, можливостях та обов’язках жінок і чоловіків та встановити 

гендерний паритет. Принцип гендерної рівності є складним систем-

ним суспільним явищем, в основі якого лежать правові, політичні, 

соціальні, економічні, етнічні, культурологічні й інші чинники. 

Розкриваючи юридичну природу феномену гендеру, слід наголоси-

ти на аксіологічній, онтологічній та гносеологічній основі прин-

ципу гендерної рівності. Смисловими складниками принципу ген-

дерної рівності є свобода, справедливість, верховенство права та за-

конність. Гендерна рівність передбачає створення та використання 
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єдиних правових засобів для всіх учасників суспільних відносин — 

жінок та чоловіків; можливе передбачення системи винятків для 

окремих випадків (позитивна дискримінація); гарантування орга-

нізаційних та процесуальних засобів для реалізації прав та обов’яз-

ків жінок і чоловіків.

6. Проведений аналіз наукової літератури надає можливість 

виокремити такі основні підходи щодо співвідношення категорій 

«гендерна демократія» та «паритетна демократія»: 1) гендерна де-

мократія та паритетна демократія — явища тотожні; 2) гендерна 

демократія — більш широке поняття, ніж паритетна демократія; 

3) паритетна демократія включає у свій зміст явище гендерної де-

мократії; 4) гендерна демократія та паритетна демократія — само-

стійні, проте взаємозалежні явища. З урахуванням обґрунтованих і 

проаналізованих теоретико-методологічних підходів до визначен-

ня термінів «гендерна демократія» та «паритетна демократія» їх до-

цільно розглядати як взаємопов’язані та взаємодетерміновані яви-

ща. Видається некоректним стверджувати про меншу значимість 

вказаних явищ по відношенню одне до одного.

7. Поняття «паритетна демократія» та «гендерна демократія» 

змістовно значно розширилися у процесі їх ретроспективи та з 

урахуванням динамічного розвитку суспільних відносин. Узагаль-

нюючи існуючі погляди вчених, а також сучасні світові тенденції 

у досліджуваній сфері, термін «гендерна демократія» слід розумі-

ти як систему нормативно впорядкованих та передбачених полі-

тико-правовими принципами прав, свобод та обов’язків жінок і 

чоловіків, забезпечення можливості їх рівноправної реалізації та 

дотримання у всіх сферах державно-громадської діяльності з ура-

хуванням гендерних інтересів і потреб за допомогою відповідного 

правового механізму реалізації. Паритетна демократія — система 

нормативно впорядкованих та передбачених політико-правовими 

принципами прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, за-

безпечення можливості їх рівноправного здійснення та дотриман-

ня у всіх сферах державно-громадської діяльності за допомогою 
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відповідного механізму реалізації. Сформульоване авторське ви-

значення паритетної демократії у загальній теорії права акцентує 

на всебічності та багаторівневості змісту цього правового явища, 

має практичну цінність, спрямовано на виявлення і вивчення спе-

цифіки складових паритетної демократії.

8. Відкрита і прозора взаємодія органів публічної влади та ін-

ститутів громадянського суспільства виступає фундаментом для ре-

алізації принципів паритетної демократії та, зокрема, забезпечення 

гендерного збалансування, унеможливлення монополізації влади 

та подальшої її децентралізації і у цілому демократизує весь про-

цес публічного управління. Різноманітні механізми забезпечення 

паритетної демократії потребують свого постійного удосконалення 

для досягнення балансу інтересів і потреб. Окрім низки існуючих 

механізмів, сьогодні важливу роль для розвитку паритетної демо-

кратії відіграє контроль — державний та громадський. Останній є 

особливим проявом демократичного функціонування держави на 

сучасному етапі та здійснюється у різних формах — громадських 

експертиз, громадського моніторингу, публічних (громадських) 

слуханнях, громадських протестах тощо. Європейський вектор роз-

витку України вимагає системного контролю за діяльністю органів 

публічної влади інститутами громадянського суспільства у напрямі 

створення умов для реального забезпечення гендерного балансу та 

рівності прав і свобод людини і громадянина у цілому.

1.2. Наукові дослідження у сфері принципу 

гендерної рівності: сучасний стан та тенденції

Тематика розвитку людства є однією із найбільш затребуваних 

та спірних у сучасному науковому дискурсі у будь-якій дослідниць-

кій сфері. Проміжок часу з кінця ХХ ст. й донині виявився особливо 

якісним етапом для постановки нових життєво важливих стратегій 

з метою подальшого ефективного функціонування суспільства у 
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локальному та глобальному значеннях. Об’єктивне переосмислен-

ня минулих здобутків та конструктивний підхід — головне у вирі-

шенні існуючих проблем та уникнення їх у майбутньому.

Нині найголовнішими проблемами суспільства є торгівля 

людьми, тероризм, розпал націоналізму (характерно для багатьох 

країн, у тому числі і досить демократично розвинених), насильство 

(зокрема, насильство в сім’ї, гендерне насильство), соціально-еко-

номічні проблеми та низка ін. Однак поряд із вказаним, не менш 

складним та суспільно деструктивним видається питання гендер-

ного дисбалансу та всі існуючі складнощі у забезпеченні принци-

пу гендерної рівності. Напевно, багато хто не погодився б із таким 

твердженням, однак, як буде неодноразово акцентовано та доведе-

но, саме відсутність гендерної рівності та належного механізму її 

забезпечення й виступає одним із каталізаторів появи вищевказа-

них проблем.

У будь-який історичний період для людства однією із пріори-

тетних сфер була та залишається пізнавальна діяльність. Особли-

вістю сучасної науки й водночас її головним завданням є необхід-

ність упорядкування всієї системи знань та поглядів про різнома-

нітні явища, зокрема й принципу гендерної рівності, ідея якого 

формувалася протягом досить тривалого часу й сьогодні вимагає 

трансформації змістовного наповнення, удосконалення механізму 

забезпечення принципу гендерної рівності. Нині все частіше актуа-

лізується думка з приводу інструментального значення науки, тоб-

то остання розглядається як технологія, за допомогою якої можна 

здійснювати вплив на предмет, та, відповідно, його подальше пере-

творення. Тому сьогодні за допомогою наукової діяльності можна 

здійснити вплив з метою позитивних змін у механізмі забезпечення 

принципу гендерної рівності.

Гендер — сформована та підтримана громадянськими інститу-

тами певного суспільства система цінностей і приписів, сукупність 

соціальних й культурних норм, типів та характеристик поведінки жі-

нок і чоловіків, а також їх соціальних ролей, яких вони набувають у 
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процесі своєї соціалізації в контексті соціальних, економічних та 

культурних особливостей розвитку цього суспільства [577, c. 12]. 

Підґрунтям для сталого розвитку суспільства, забезпечення рів-

ності жінок і чоловіків у політичній, соціальній, економічні, ду-

ховно-культурній сферах виступає гендерна демократія, що стала 

об’єктом вивчення таких науковців: Дж. Батлер, Ш. Берн, Т. Бен-

дас, Дж. Бенджамін, С. Бенхабіб, М. Білинська, Р. Брайдотті, 

О. Венгер, Дж. Вікс, М. Віттінг, Дж. Волековіц, В. Гайденко, І. Гра-

бовська, Н. Грицяк, Б. Гукс, Дж. Елштайн, Д. Д’Еміліо, Л. Іріґарей, 

О. Катан, М. Кіммел, К. Кілмартін, Л. Кобилянська, Л. Кормич, 

Т. Краснопольська, О. Кулачек, І. Лазар, О. Лазор, К. Левченко, 

Т. Мельник, Дж. Мітчелл, К. Мілет, Л. Наливайко, Е. Ньютон, 

Н. Оніщенко, К. Пейтмен, Л. Петришина, М. Пірен, М. Реррот, 

О. Руднєва, Л. Смоляр, І. Цікул, Р. Хоф, Н. Шведова, Е. Шоволтер, 

О. Ярош та багато ін. Паритетність формує принцип рівноправної 

взаємодії в усіх сферах суспільства: політичних, національних, ген-

дерних, міжконфесійних, міжетнічних, соціально-економічних та 

інших відносинах. Розробка та впровадження правової моделі ген-

дерної демократії на сучасному етапі є одним із найефективніших 

засобів врегулювання приватних, суспільних та публічних інтересів 

і конфліктів.

Одними із пріоритетних робіт у вивченні обраної проблемати-

ки стали дослідження принципу рівності та інших взаємопов’яза-

них із ним принципів — верховенства права, справедливості, закон-

ності та інших, що досліджувалися такими вченими, як: В. Авер’я-

нов, Г. Аракелян, І. Бабич, Т. Багрій, Ю. Барабаш, С. Бобровник, 

В. Бринцев, З. Брцієва, О. Васильченко, А. Венгеров, М. Вітрук, 

А. Вязов, С. Галактіонов, С. Головатий, О. Деревесніков, Ю. Євто-

шук, Г. Журавльова, В. Зубакін, С. Ісанбаєва, В. Кампо, С. Кірако-

сян, О. Ковальова, М. Козюбра, А. Колодій, Г. Комкова, П. Кор-

нєва, В. Костицький, М. Костицький, В. Лемак, С. Лі, М. Момот, 

Л. Наливайко, В. Нерсесянц, Р. Овчаренко, С. Околіта, Н. Оні-

щенко, О. Пасенюк, О. Петришин, В. Погорілко, І. Полховська, 
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М. Пресняков, А. Пухтецька, А. Рибченко, О. Савсеріс, О. Свя-

тоцький, С. Серьогін, A. Селіванов, О. Скрипнюк, В. Тацій, В. Ти-

хий, О. Тодика, Ю. Тодика, Ф. Хайруллоєв, І. Фаловська, В. Федо-

ренко, Л. Худояр, К. Чернов, В. Чіркін, В. Шаповал, Н. Шаптала, 

А. Шейна, Ю. Шемшученко та багато ін. [99; 104; 106; 137; 149; 150; 

184; 185; 206; 288; 322; 331; 349; 353; 376; 393; 411; 423; 485; 535; 568; 

571; 602; 623; 636; 716; 729; 759; 772; 847; 861; 869; 870; 884; 900; 906; 

907; 908].

У контексті забезпечення принципу рівності слід зазначити, 

що формування ідеї рівності науковці пропонують поділити на де-

кілька етапів, що відображають закономірності її розвитку як філо-

софської, етичної та політико-правової категорії, а також вплив на 

державо- і правотворення різних історичних періодів: 1) виникнен-

ня перших уявлень про рівність на філософському, етичному та по-

літико-правовому рівнях; 2) формування ідеології формально-пра-

вової рівності; 3) закріплення принципу рівності у демократично-

му законодавстві; 4) утвердження ідеї рівності як загальнолюдської 

цінності; 5) розширення змісту ідеї рівності у сучасній правовій ре-

альності [132, с. 76-77]. Підтримуючи таку періодизацію, важливо 

акцентувати, що останні три етапи продовжують паралельно роз-

виватися й донині, оскільки сучасні регіональні та світові тенденції 

свідчать про високу потребу забезпечення рівності прав людини, у 

тому числі гендерної. Більше того, вітчизняні та зарубіжні автори 

так і не дійшли єдиної думки щодо змістовного наповнення цього 

явища та співвідношення категорій «рівність» і «рівноправність».

Нинішнє українське суспільство переживає довготривалий 

системний процес кризи, що охоплює всі сфери життя суспільства, 

зокрема і політичну. Саме в такі періоди відбувається зміна тради-

ційних уявлень про різні явища та формування нових, що стосуєть-

ся і ролей жінок та чоловіків. Позитивно трансформується роль та 

місце жінок у системі політичного лідерства (хоча і повільно), яке 

є цілком об’єктивним явищем, характерним для кожної політичної 

системи суспільства.
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Загальні питання лідерства, у тому числі політичного, вивча-

ли такі вітчизняні та зарубіжні автори: Т. Аністратенко, Р. Арон, 

Г. Ашин, В. Бегаль, Ж. Блондель, Т. Воронова, Ф. Гринштайн, В. Ду-

бінська, К. Єгорова, К. Ідіатулліна, Т. Калієв, Р. Кеттел, О. Кім, 

О. Коломійцев, Л. Копитова, М. Купчин, А. Лисюк, О. Логвинен-

ко, О. Мальцев, А. Орлова, Б. Паригін, Л. Приходченко, Ю. Селі-

верстова, І. Сало, Н. Трач, Л. Уманський, Е. Хартлі, Д. Чуб, О. Ша-

бров, О. Шестопал, М. Школяр, К. Шпуга та ін. [94; 114; 175; 176; 

310; 350; 365; 374; 406; 420; 457; 486; 492; 505; 587; 640; 763; 768; 828; 

893; 912; 914].

Враховуючи низку існуючих наукових позицій у розгляді пи-

тань розвитку політичного лідерства, участі жінок у політичному 

процесі, всебічний розгляд, який би сприяв виявленню умов забез-

печення політичного лідерства жінок, фактично відсутній, або на-

укові роботи з питань політичного лідерства в аспекті гендеру вже 

не мають такої актуальності, як у період їх підготовки. Політичні, 

психологічні, філософські аспекти політичного лідерства жінок до-

сліджували: Н. Автаєва, О. Богданова, Ю. Градскова, І. Грабовська, 

Г. Дідух, Т. Євменова, Л. Кобелянська, В. Мошненко, Л. Пиляєва, 

Т. Пономаренко, Г. Сілласте, Т. Слабчук, Л. Трофименко, А. Тьом-

кіна, Н. Фомічева, Є. Чукавіна, Ю. Шабаліна, Н. Шведова, Ю. Ше-

пелєва та ін. [81; 128; 219; 299; 318; 540; 610; 625; 782; 830; 857; 894; 

895; 909]. Тематика політичного лідерства жінок стала ще більш ак-

туальною в умовах глобальних суспільно-політичних перетворень. 

Як свідчить практика, у політичних колах майже відсутнє високе 

кар’єрне зростання жінок, їх значно менше серед політичних лі-

дерів. Мінімальний вплив на суспільні процеси жінок як політич-

них лідерів зменшує темпи розвитку різних сфер життєдіяльності 

суспільства.

Практично корисний висновок у контексті терміновживання 

відображено в роботі Ю. Шабаліної: вживання терміна «жіноче по-

літичне лідерство» є некоректним, оскільки воно суперечить само-

му явищу політичного лідерства, яке має характер соціальний, а не 
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демографічний. Критерії, які пред’являються до політичного ліде-

ра, є універсальними, характеристики статі не виступають визна-

чальними, вони лише впливають на реалізацію індивідом ролі по-

літичного лідера, тому найбільш прийнятним представляється тер-

мін «політичне лідерство жінок», вважає авторка. При дослідженні 

формування політичного лідерства жінок необхідно враховувати, 

що тривалий час в силу ряду причин жінки, як частина соціуму, 

були позбавлені можливості реалізації політичного лідерства, то-

му, виходячи з принципу об’єктивності явища політичного лідер-

ства, необхідно максимально враховувати суб’єктивну роль жінок 

в його формуванні як в історичному плані, так і з урахуванням умов 

сучасності, підкреслює дослідниця [895, с. 17-18]. Сьогодні у бага-

тьох демократичних державах жінки все частіше очолюють верхів-

ки влади та виступають лідерами політичних партій; впровадження 

такого підходу в Україні вимагає активної участі держави та вико-

нання нею контролюючої й координуючої функцій у цій сфері.

Справедливо підкреслює Т. Пономаренко: розвиток політич-

ного лідерства жінок не є вільним від конфліктів, у першу чергу між 

традиційними і новими жіночими соціальними ролями. У політиці 

жінки керуються правилами, розробленими та апробованими чо-

ловіками, як найбільш технологічними та успішними, на їхню дум-

ку [625, с. 3]. Демократизація політичної сфери вимагає оновлення 

таких правил з метою комфортного співіснування жінок і чоловіків 

в єдиному політичному середовищі.

В сучасному суспільстві жінки все частіше заявляють про себе 

як про гідних конкурентів чоловіків у боротьбі за політичне лідер-

ство. Успіх багатьох жінок-політичних лідерів і керівників корпо-

рацій дозволяє говорити про феномен жіночого лідерства, який 

набуває все більшої актуальності. Необхідною умовою подолання 

гендерного дисбалансу в політичному лідерстві є вироблення від-

повідних заходів, спрямованих на підвищення політичної актив-

ності жінок, у тому числі і в якості політичних лідерів. Серед мож-

ливих шляхів вирішення цієї проблеми Ю. Шепелєва пропонує: 
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введення практики гендерного квотування при формуванні органів 

виконавчої влади та під час виборів до органів законодавчої влади, 

в тому числі на основі введення гендерних квот у передвиборних 

списках політичних партій; створення ефективної системи підго-

товки жінок-лідерів і керівників як при органах державної влади, 

так і при політичних партіях та громадських організаціях; створен-

ня жіночих груп впливу у політичних партіях й спеціалізованих 

жіночих політичних і громадських організацій [909]. В. Мошненко 

вважає, що необхідним є наявність усвідомленої політичної волі 

до збільшення числа жінок у всіх органах влади на місцевому, ре-

гіональному, міжнародному рівнях; вдосконалення національного 

механізму з просування жінок у політику тощо [540, с. 6-7].

Також цілком справедливою є позиція Є. Чукавіної про те, що 

одним із основних чинників забезпечення рівних можливостей є 

політика самої партії з питання жіночого лідерства, яка знаходить 

своє відображення у статуті, програмі партії та лояльності партій-

ного керівництва до гендерної проблематики. Лідерство жінок як 

процес не може відбуватися механічно, формально, тому необхідні: 

зміна статусу і ролі жінки в суспільстві в цілому; глибокі культуро-

логічні трансформації [894, с. 16-26]. Слід зазначити, що: по-пер-

ше, в Україні на законодавчому рівні вже більшою мірою врегульо-

вані питання щодо розвитку інституту політичного лідерства жі-

нок (квотування, вимоги до партій тощо), однак лишається низка 

інших питань, які потребують термінового вирішення (зокрема, 

сприйняття суспільством жінок у політиці як природного явища, 

реальна, а не декларативна підтримка жінок органами публічної 

влади); по-друге, вказані вище заходи можуть бути дієвими лише 

в комплексі, до того ж важливим є систематичне проведення спе-

ціалізованих курсів для жінок у цій сфері, тобто підвищення рівня 

політичної освіченості, стимулювання жінок до політико-правової 

активності, в чому велику роль відіграє держава.

У сучасній політиці актуалізувалася роль партій як основних 

каналів вираження та реалізації інтересів жінок. Протягом останніх 
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ста років відбувалися партійні реформи, в програми партій стали 

включатися вимоги жінок, трансформувалася процедура відбору 

кандидатів, змінювалися і програмні пріоритети партій; розро-

блялося нове покоління законів, що регулює рівні права і можли-

вості, вводилися в практику інституційні заходи, що підтримують 

гендерний напрям, організовувалися спеціальні галузеві відомства. 

У європейських і північноамериканських країнах гендер став по-

стійною складовою в роботі політичних партій [441, с. 225]. Тому 

особливе значення для розвитку політичного лідерства жінок та їх 

активної участі у політичному житті країни є власне ставлення ке-

рівництва різних політичних партій до цих проблем та вжиття всіх 

можливих заходів для їх вирішення. Такий підхід стане свідченням 

демократичності суспільства та його політичної системи.

Емансипація жінок у суспільно-політичне життя сприяла за-

родженню такої концепції, як фемінізм. Фундаторами нинішньої 

феміністської теорії вважають С. де Бовуар та Б. Фрідан. Серед ві-

домих українських письменників та громадських діячів, роботи та 

діяльність яких пронизували феміністичні ідеї, слід назвати М. Гру-

шевського, М. Драгоманова, О. Кобилянську, О. Пчілку, Л. Україн-

ку, І. Франка та ін.

Нині суттєвий внесок у дослідження питання фемінізму здійс-

нили такі вітчизняні та зарубіжні автори, як: О. Агафонова, С. Ай-

вазова, Є. Ануфрієва, М. Баретт, Д. Батлер, Н. Блюстоун, О. Бобеч-

ко, В. Брайсон, Г. Брандт, Д. Вершиніна, Е. Голдман, О. Горбатко-

ва, О. Дворкін, А. Девіс, Ж. Елстайн, Г. Емірсуінова, Г. Єльнікова, 

І. Жеребкіна, О. Зарубей, О. Здравомислова, М. Калініна, Т. Клі-

менкова, Ґ. Конціцка, П. Коллінз, Т. Колмакова, Т. Королева, 

І. Крикова, Т. Ладикіна, К. Мак-Кіннон, М. Малишева, Т. Мар-

ценюк, Р. Матвєєв, М. Мітчел, Ч. Моханті, Л. Ніколсон, С. Окін, 

Ш. Ортнер, К. Оффен, С. Павличко, В. Погребна, О. Полюшкевич, 

В. Раміх, Д. Річарде, Е. Россі Т. Рубін, Л. Савченко, О. Сафонкіна, 

Е. Сіксу, Г. Сілласте, Д. Скотт, Н. Соколова, Г. Співак, Н. Степано-

ва, К. Страхова, А. Третьяков, Е. Уокер, В. Ушакова, А. Фергюсон, 
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Ч. Філліпс, Б. Фрідан, О. Хасбулатова, Ю. Шаповалова, Н. Шве-

дова, З. Шевченко та ін. [48; 82; 98; 125; 158; 212; 313; 314; 341; 366; 

404; 418; 426; 451; 463; 598; 620; 624; 766; 786; 797; 829; 846; 854; 

899; 905]. Фемінізм у сучасному розумінні є досить новим явищем, 

оскільки активність науковців у вивченні цієї тематики почалася 

у 1980-1990-ті рр. Феміністична теорія трансформувалася та вдо-

сконалювалася з позицій різних галузей знань: філософії, політо-

логії, історії, культурології, юриспруденції тощо. Проте справедли-

во зазначити, що еволюція фемінізму у широкому його розумінні 

почалася з моменту розвитку світової цивілізації. Нині накопиче-

но теоретичні матеріали за весь історичний період інтегруються у 

практичну сферу функціонування держави та суспільства.

За останні десятиліття фемінізм став відігравати важливу роль 

у політичному житті сучасного світу. Теоретичні погляди фемініст-

ських дослідників нині є невід’ємною складовою політичної науки. 

Як зазначила Т. Корольова, політична практика феміністського ру-

ху привела не тільки до різкого зростання активності жінок у всіх 

сферах суспільного життя, а й змінила сам дискурс сучасної полі-

тики. Як політичний термін, поняття «фемінізм» було винаходом 

XX ст. та увійшло в розмовну сферу у 1960-ті рр. Термін «фемініст 

(ка)» був вперше використаний в XIX ст. як медичний термін для 

опису або фемінізації чоловіків (синдром фемінізації у чоловіків), 

або маскулінізації жінок. У сучасному вживанні фемінізм незмінно 

пов’язують з жіночим рухом і спробою зміни соціальної ролі жінок. 

По суті, фемінізм асоціюється з двома основними переконаннями: 

що жінки піддаються дискримінації за статевою ознакою, і що ця 

дискримінація може і повинна бути знищена [426, с. 3, 21-23]. Під-

твердженням існування дискримінації жіночої частини населення 

виступають соціологічні дослідження, статистичні дані (офіційні та 

неофіційні), з чого можна зробити висновок про менше залучення 

жінок до трудової сфери, вищу оплату роботу чоловіків тощо. Ок-

ремі особи чи групи осіб вважають, що жінки мають гірші фізичні 
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та інтелектуальні здібності й повинні більше свого часу приділяти 

сім’ї. Проте такий підхід є все менш популярним.

До вивчення проблем дискримінації досить часто звертають-

ся вітчизняні та зарубіжні науковці. Загальні положення гендерної 

дискримінації розглядали у своїх роботах О. Вострих, І. Дорожкіна, 

Н. Дульнєва, Г. Журавльова, В. Ковальчук, К. Левченко, С. Марін-

цова, М. Супрунова та ін. [179; 180; 304; 331; 479; 803]. Дискримі-

націю у сфері праці вивчали І. Завгородний, О. Ісаєва, М. Козлова, 

О. Кокіна, О. Командиров, Л. Кравченко, Н. Лазарєва, Н. Мітіна, 

Л. Рогавічене, І. Сабітова, В. Сокольська, Д. Солдаткін, Т. Стукен, 

М. Тарасова, Р. Торосян, С. Філімонкова, Г. Шаль та ін. [334; 352; 

467; 400; 402; 410; 437; 532; 743; 758; 787; 788; 799; 812; 827; 897]; ген-

дерну дискримінацію в історичному аспекті досліджувалаМ. Воро-

ніна та ін. [174]. Дискримінацію з позицій міжнародного права ви-

вчали О. Вашанова, Н. Присекіна [152; 638] та ін.

Зауважимо, що досить часто жінки в окремих регіонах зазна-

ють подвійної дискримінації: расової та за гендерною ознакою. 

Предметом окремих досліджень питання расової дискримінації 

стали в роботах М. Джихада, Н. Дрьоміної-Волок та ін. [291; 305; 

306; 307].

Нерівність за ознакою статі певною мірою притаманна всім 

суспільствам незалежно від рівня соціально-економічного розвит-

ку, державного ладу або політичного устрою країни. Різні соціальні 

ролі, які покладає суспільство на жінок та чоловіків, визначають 

нерівні можливості реалізації цих гендерних груп в окремих сфе-

рах життя: в доступі до владних структур, здобутті освіти, стано-

вищі на ринку праці та можливостях отримання доходу, володінні 

власністю та прийнятті рішень на рівні домогосподарства тощо. Як 

показує аналіз соціально-професійної структури населення, саме 

жінки становлять понад дві третини професіоналів і фахівців, що 

свідчить про високі освітньо-кваліфікаційні надбання, потенціал 

до професійної діяльності, який цілком може бути реалізований 

і на більш відповідальних посадах вищого рівня. Таким чином, 
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наявність гендерної нерівності в доступі до владних структур та 

сфери прийняття державних рішень в Україні не викликає сумні-

ву [557, с. 143]. Гендерний дисбаланс на ринку праці, в отриманні 

заробітної плати, прийнятті правлінських рішень унеможливлює 

створення комфортних умов для реалізації здібностей і можливо-

стей кожної особи в усіх сферах приватного, суспільного та держав-

ного життя.

Так, проблеми захисту прав жінок у сфері праці вивчали 

Т. Адріановська, Г. Миронова, Н. Скиндер, С. Філімонкова та ін. 

[84; 530; 779; 853]; жіноче безробіття та його негативний вплив роз-

глядали О. Євстратова, У. Косітова та ін. [311; 429]. У низці міжна-

родних договорів, спрямованих на захист прав людини, визнається 

рівність громадян у кожній сфері суспільного життя, зокрема в еко-

номічній та соціальній, незалежно від будь-яких чинників — статі, 

кольору шкіри, етнічної приналежності, віку тощо [251, с. 8]. Ця 

ідея покладена в основу принципу егалітаризму, який передбачає 

ліквідацію будь-яких проявів дискримінації та забезпечення всіх 

людей рівними правами і можливостями. Незважаючи на вагомі 

позитивні зрушення щодо забезпечення принципу гендерної рів-

ності в Україні у соціально-економічній сфері, існує низка випад-

ків проявів дисбалансу прав жінок та чоловіків. Це вимагає ство-

рення конкретних правових механізмів реалізації, орієнтованих на 

європейські стандарти. А тому важливим завданням науки теорії 

держави і права є вироблення обґрунтованих рекомендацій із цьо-

го питання.

Зростання зареєстрованого безробіття серед жіночої частини 

населення, труднощі у влаштуванні на високооплачувану роботу, 

розірвання трудових відносин з жінками тощо викликають об’єк-

тивну необхідність у гендерній оцінці нових соціально-економіч-

них умов Української держави.

Для повноцінної реалізації кожним громадянином своїх соці-

ально-трудових прав необхідні нові підходи, які будуть враховувати 

те, що значну чисельність працівників (чоловіків і жінок) станов-
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лять особи із сімейними обов’язками [333, с. 64]. У нинішніх умо-

вах модернізації економічного та соціального секторів суспільства 

необхідним є послідовний перехід від деяких забороняючих норм 

до норм-дозволів, що нададуть можливість жінці самостійно ви-

рішувати питання режиму роботи та умов праці. Також одним із 

важливих заходів у вирішенні цієї проблеми є розробка нового ме-

ханізму: перехід від надання пільг жінкам до надання пільг праців-

никам із сімейними обов’язками, враховуючи міжнародний досвід 

нормативної регламентації та реалізації цього положення.

26 жовтня 2017 р. в ООН відбулася презентація нового Індек-

су із становища жінок, миру і безпеки (Women, peace, and security 

index). Індекс розроблено Інститутом з питань жінок, миру і без-

пеки Джорджтаунського університету та Інститутом досліджень 

питань миру в Осло. Відповідно до цього рейтингу, Україна займає 

аж 103 місце із 153 країн. У нашій країні бути жінкою досить небез-

печно, причому як фінансово, так і щодо високого рівня ймовірно-

сті зазнати насильства. Для порівняння, наші колишні радянські 

та соціалістичні сусіди займають такі місця: Естонія (23), Польща 

(28), Литва (32), Латвія (34), Бєларусь (37), Казахстан (45), Грузія 

(53), Росія (55), Киргистан (74), Таджикістан (75), Туркменістан 

(80), Вірменія (100), Азербайджан (113). В Україні один із найниж-

чих показників залученості жінок у парламент (12 %). Лише 52 % 

жінок мають рахунок у банку (у порівнянні, в Естонії — 98 %), 56 % 

жінок — працюють на оплачуваній роботі (в Азербайджані — 67 %). 

Також в Україні присутні дискримінаційні законодавчі норми що-

до жінок, що теж вплинуло на індекс [327]. Тож, на сучасному етапі 

важливим є вдосконалення механізму реалізації принципу гендер-

ної рівності у соціально-економічній сфері, оскільки, як свідчить 

практика, у вітчизняних реаліях продовжує існувати гендерна аси-

метрія. Ефективне правове регулювання економічних та соціаль-

них прав жінок на рівні з чоловіками потребує внесення низки змін 

до чинного законодавства.
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Серед напрямів подальшого впровадження принципу ген-

дерної рівності в соціально-економічній сфері є розширення 

можливостей обох статей на ринку праці; поєднання сімейних та 

професійних функцій жінок та чоловіків; розробка механізмів що-

до професійного розвитку жінок; захист інтересів жінок, які пра-

цюють, через їх пропорційне представництво у керівних органах; 

проведення аналізу стану оплати праці жінок і чоловіків; підтрим-

ка професійної активності працівників із сімейними обов’язками 

тощо. Економічне положення жінок взаємопов’язане з їх роллю та 

можливостями у політичній сфері, тому якщо жінки не мають фі-

нансової незалежності, то у більшості випадків вони стають менш 

цікавими для суб’єктів політичного процесу, що ускладнює їх вхо-

дження до цієї сфери.

Проблематика прав жінок у ретроспективі має довгий шлях 

розвитку. Нині розвиток прав жінок в історичному контексті до-

сліджували Л. Васильева, І. Гордіна, Т. Доан, Н. Залєток, О. Коха-

нова, Г. Мягких, А. Новгородська, О. Оніщенко, О. Розовик та ін. 

[148; 213; 302; 336; 435; 541; 561; 585; 745; 746].

Проблематику захисту прав жінок на міжнародному рівні ви-

вчали Ю. Гончарова, Г. Миронова, Н. Нугаєва, І. Рубіна, А. Самаке, 

Г. Чеботарьова, Н. Шаповалова та ін. [210; 530; 563; 751; 764; 881; 

898]. Здійснивши ґрунтовний розгляд принципу гендерної рівності 

в сучасному міжнародному праві, Ю. Гончарова обґрунтовує поло-

ження про те, що людина на міжнародному рівні визнається най-

вищою цінністю й тому міжнародне співтовариство має докладати 

необхідні зусилля для сприяння активної реалізації людиною своїх 

здібностей і талантів, відштовхуючись від подвійної її природи: бі-

ологічної та соціальної. Основним завданням соціальної і правової 

держави є захист прав і свобод людини як жінки, так і чоловіка. 

Важливою є позиція авторки, що права чоловіків потребують не 

меншого рівня захисту, ніж жінок, оскільки їх репродуктивні здіб-

ності теж погіршуються у зв язку із роботою на шкідливих виробни-

цтвах. Разом з тим жінки на хвилі гострих дискусій щодо ґендерних 



57

Розділ 1 

ПРИНЦИП ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

питань у разі виникнення труднощів із просуванням кар’єрними 

сходами або іншого роду життєвих труднощів і перешкод на шляху 

самореалізації в роботі або навчанні виправдовуються наявністю в 

соціумі дискримінації за ознакою статі. У результаті в усьому світі 

спостерігається тенденція до зростання кількості чоловіків, які, на 

противагу жіночим рухам, засновують свої групи з боротьби проти 

дискримінації чоловіків як механізму для захисту своїх прав, зо-

крема від необґрунтованих звинувачень у сексизмі [210, с. 11]. Це 

свідчить про об’єктивний підхід науковця до оцінювання сучасно-

го стану як в Україні, так і в зарубіжних державах забезпечення рів-

ності прав та свобод жінок і чоловіків.

Сфера прийняття рішень, що охоплює політичну систему, 

органи державного управління та вищі рівні управління у секторі 

комерційних організацій, відіграє важливу роль у сучасному світі; 

однак жінки, як правило, залишаються за її межами. Розширен-

ня можливостей жінок, підвищення їх соціального, економічного 

і політичного статусів мають суттєве значення для забезпечення 

ефективного державного управління, соціалізації розвитку, стало-

го розвитку в усіх сферах життя. Тому рівноправна участь жінок і 

чоловіків у політичному житті є наріжним каменем у загальному 

процесі досягнення ґендерної рівності, не лише вимогою соціаль-

ної справедливості і демократії, а й необхідною умовою досягнен-

ня рівності в суспільстві [557, с. 143]. Тематику гендерної рівності 

у політичній сфері розглядали О. Дашковська, А. Іовчева, Т. Крас-

нопольська, К. Левченко, Г. Легецька, Т. Марценюк, О. Ярош та 

ін. [362; 483; 506]. Слід пам’ятати, що гендерна рівність — не по-

літична самоціль, а передумова подолання бідності, забезпеченя 

сталого розвитку та впровадження ефективного урядування [923, 

c. 3]. Гендерний паритет у забезпеченні політичних прав і свобод 

людини та громадянина в Україні — це створені за допомогою нор-

мативно-правових актів рівні умови для чоловіків та жінок у сфе-

рі гарантування, охорони, захисту політичних прав і свобод, а та-

кож їх відновлення органами державної влади. До головних форм 
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становлення гендерного паритету в забезпеченні політичних прав 

і свобод людини та громадянина в Україні можна віднести: 1) за-

конодавче регулювання щодо створення рівних умов для чоловіків 

та жінок у процесі реалізації політичних прав і свобод людини та 

громадянина; 2) збалансоване представництво чоловіків та жінок у 

загальнонаціональних і місцевих органах влади.

Роль жінки в сім’ї та у суспільстві вивчали Н. Галіакберова, 

А. Лушніков, Н. Нурулла-Ходжаєва, Ю. Черносітова-Усиченко 

[186; 497; 564; 886]; гендерні проблеми у сфері освіти аналізували: 

Н. Грицяк, М. Набок, М. Попов та ін. [272; 542].

Держава має особливе значення у гарантуванні гендерного 

балансу та реалізує свої конкретні функції через гендерну полі-

тику. Гендерна політика являє собою складне динамічне утворен-

ня. Окремі питання державної гендерної політики стали об’єктом 

вивчення таких науковців: О. Андрійко, О. Балакірєва, Т. Бендас, 

С. Береза, М. Білинська, С. Бобровник, М. Богачевська-Хом’як, 

В. Бурдяк, М. Буроменський, О. Вілкова, В. Гошовська, Н. Грицяк, 

Н. Дармограй, О. Дашковська, Т. Деметрадзе, Дж. Елштайн, Д. Іс-

ламова, М. Кармазіна, Н. Карпачова, Л. Кобилянська, А. Колодій, 

І. Кресіна, Т. Мельник, М. Моммсен, І. Оніщенко, Н. Оніщенко, 

К. Пейтман, М. Пірен, Ф. Рудич, М. Саприкіна, О. Скнар, Т. Слаб-

чук, Л. Смоляр, В. Соколова, М. Томашевська, І. Тукаленко, Б. Хо-

лланд-Кунц, Р. Хоф, Б. Хьокер, Д. Шелест, Ю. Шведа та ін.

Безпосередньо у своїх монографічних та дисертаційних робо-

тах вітчизняні й зарубіжні науковці розлядали проблеми гендерної 

політики з позицій: соціології — Ж. Чернова [885]; історії — О. Ма-

карова [499]; економіки — Г. Герасименко, О. Піжук [202; 203; 616]; 

політології — Є. Вознюк, І. Ворчакова, І. Добржанська, Т. Красно-

польська, А. Самакова, В. Якунін [178; 169; 303; 440; 765; 922]; на-

уки державного управління — Г. Дудова, Н. Грицяк, Н. Коваліши-

на, О. Кулачек, І. Лазар, М. Попов, С. Cулімова, В. Черняхівська, 

О. Ярош [271; 281; 391; 455; 464; 626; 802; 887; 923]; юриспруден-

ції: теорії держави і права: С. Береза, О. Матвієнко, Н. Оніщенко, 
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М. Томашевська та ін. [583]; адміністративного права — К. Левчен-

ко [477; 481]; філософії права — Ю. Івченко [357] та ін. З ураху-

ванням значного наукового внеску вказаних авторів у вирішення 

досліджуваної проблематики на сучасному етапі розвитку в Укра-

їні тематика стратегії державної гендерної політики ще не набула 

завершеного стану, що викликано її суперечливістю, багатогранні-

стю та динамічністю. До того ж це питання не отримало належного 

вивчення у межах науки теорії держави і права.

Недооцінювання важливості гендерного елементу у політиці 

держави призупиняє демократичний розвиток суспільства. З одно-

го боку, демократія — ефективний механізм для досягнення гендер-

ної рівності, з іншого — принцип гендерної рівності є підґрунтям 

розвитку демократії, відповідно до якого, політичні, соціально-е-

кономічні та інші ресурси мають в однаковій мірі розподілятися 

між жінками та чоловіками. Відповідно, процес розвитку демокра-

тії та забезпечення принципу гендерної рівності у сучасному світі 

має двосторонній зв’язок.

Суб’єкти гендерної політики мають забезпечити розвиток 

гендерної рівності у двох основних напрямах: 1) гарантування та 

дотримання прав людини як універсального стандарту особистих, 

політичних, соціально-економічних та духовно-культурних прав і 

свобод жінок і чоловіків; 2) рівність прав, свобод та обов’язків жі-

нок і чоловіків. Для визначення основних принципів формування 

нової, більш ефективної моделі гендерної політики в Україні та 

продовження руху до загальноєвропейських стандартів.

Позитивний вплив на гендерну політику здійснюють розвиток 

інформаційно-мережевої системи; виокремлення достатньої ма-

теріально-фінансової бази; врахування особливостей кожної соці-

альної групи (територія та умови проживання, вік та ін.).

Гендерний баланс у суспільстві з’являється внаслідок функціо-

нування механізму, який включає у свою структуру взаємопов’язані 

елементи. Саме механізм забезпечення принципу гендерної рівності 

має стати головною темою у вивченні науковцями та вдосконаленні 



60

Грицай І. О. 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

його державними службовцями і політиками на практиці. На сучас-

ному етапі в науковій сфері не так багато комплексних робіт, метою 

яких стало б всебічне вивчення механізму забезпечення принципу 

гендерної рівності та його взаємопов’язаних складових. Хоча ви-

рішення цієї проблематики має не тільки науково-дослідний, а й 

практичний інтерес.

Серед робіт, в яких приділено увагу механізму забезпечення 

принципу рівності прав жінки і чоловіка, можна виділити дослі-

дження Т. Ганзицької, О. Дашковської, Т. Деметрадзе, О. Кочеми-

ровської, К. Левченко, Г. Христової та ін. [187; 284; 868]. Так, Т. Де-

метрадзе, окрім питань історіографії дослідження принципу рівно-

сті прав жінки і чоловіка, розкриття рівності прав жінки і чоловіка 

як категорії міжнародних стандартів прав людини і громадянина, 

категорії конституційного права, змісту принципу рівності прав 

жінок і чоловіків, вивчає національний механізм забезпечення рів-

ності прав жінки і чоловіка.

Дослідник наголошує, що національний механізм забезпечен-

ня рівності прав жінки і чоловіка являє собою інституційну урядо-

ву і в деяких випадках парламентську структуру, створену з метою 

сприяти зрівнянню прав жінки і чоловіка в державному та сус-

пільному житті, повноцінному використанню обома статями своїх 

прав. Національний механізм забезпечення рівності прав жінки і 

чоловіка слід розглядати в сукупності правового, організаційно-

го, ресурсного, освітньо-просвітницького компонентів. Автор ви-

значає умови, необхідні для ефективного функціонування націо-

нального механізму забезпечення рівності прав жінок і чоловіків. 

Окрему увагу Т. Деметрадзе приділяє інституційному елементу 

забезпечення принципу рівності прав жінки і чоловіка: це систе-

ма спеціально уповноважених взаємопов’язаних між собою орга-

нів державної влади, що функціонують як окремий механізм [284, 

с. 165]. Вважаємо, що таке розуміння інституційної складової є де-

що обмеженим у сучасних умовах демократизації державно-владних 
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повноважень та взаємодії влади з громадськістю, ролі останньої у 

забезпеченні принципу гендерної рівності.

Питання нормативно-правового забезпечення принципу 

гендерної рівності досліджували С. Аністратенко, Т. Деметрадзе, 

І. Купріянова, Т. Мельник, Г. Христова та ін. [93; 456; 522; 867].

Проголошення незалежності та суверенності Української дер-

жави вимагало утворення належного механізму забезпечення рів-

ності громадян, зокрема принципу гендерної рівності. Оскільки 

нині наша держава лише рухається у цьому напрямі, враховуючи 

певні досягнення, розробка ефективного механізму забезпечення 

принципу гендерної рівності постає як ключова для науковців за-

галом та особливо для правників.

Зазначимо, що фундаментом для вивчення проблеми механіз-

му забезпечення принципу гендерної рівності стали роботи, в яких 

досліджувалися загальні питання механізму забезпечення інших 

політико-правових явищ: В. Андріїв, В. Васьковська, К. Волин-

ка, Ю. Гаруст, Е. Горян, О. Дубенко, І. Завидняк, І. Ієрусалімова, 

О. Карпушова, Т. Колєснік, І. Лагутіна, С. Лєкарь, Л. Наливайко, 

А. Олійник, Л. Пастухова, В. Пацкан, О. Пушкіна, А. Рабінович, 

В. Темченко, В. Туряниця, Д. Чижов, Ю. Шматова та ін. [92; 151; 

170; 192; 214; 309; 335; 358; 368; 403; 462; 484; 546; 547; 574; 603; 605; 

719; 720; 814; 835; 888; 913].

Фундаментальне значення у механізмі забезпечення принци-

пу гендерної рівності відіграють новітні інститути для Української 

держави — гендерна експертиза та гендерне бюджетування.

Тематика гендерної експертизи вивчалася М. Буроменським, 

О. Костенко, І. Котюк, Н. Кургановською, Т. Мельник, З. Ромов-

ською, Г. Тансикбаєвою та ін. [140; 433; 520; 521; 749; 811]. Також у 

межах цієї проблематики слід зазначити, що на сучасному етапі роз-

витку наукової доктрини більше уваги гендерній експертизі приді-

ляється на рівні наукових статей: О. Дашковська [282], Н. Кушнір 

[459], К. Левченко [472; 473], А. Лясота [498], Ю. Савченко [760], 

О. Червякова [883] та ін. Проблематика гендерної експертизи все 
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ще недостатньо висвітлюється вітчизняною науковою літературою, 

що ускладнює практичний аспект її реалізації та недосконалість за-

конодавства у цій сфері.

Гендерне бюджетування як засіб, спрямований на впроваджен-

ня гендерного елементу у бюджетний процес, вивчали: Д. Бадлен-

дер, Т. Василевська, С. Гаращенко, Н. Грицяк, Д. Г’юїтт, О. Давлі-

канова, Т. Іваніна, В. Іщенко, О. Жукова, С. Євченко, Н. Карпець, 

О. Купець, Р. Курінько, В. Малиняк, Т. Марценюк, О. Микитась, 

К. Левченко, О. Остапчук, І. Розпутенко, Н. Рябушенко, А. Ря-

бчук, О. Цюпа, Р. Шарп, Г. Ярманова, О. Ярош та ін. [9; 61; 107; 

355; 356; 502; 617]. В межах дослідницьких статей гендерне бюдже-

тування розглядали: О. Голинська [205], А. Літош, М. Забаштан-

ський, С. Зеленський [489], М. Рубін, Дж. Бартл [47], Г. Терещенко, 

О. Чернюк [815], Т. Фесенко, Г. Фесенко [852] та ін.

Гендерно-орієнтоване бюджетування (ГОБ) в Україні є новою 

технологією, спрямованою на забезпечення рівних прав чоловіків 

та жінок послугами, які оплачуються за рахунок бюджетних ко-

штів. Платник податків в Україні є цілком гендерно невизначеною 

категорією контингенту і, оскільки бюджетні послуги є наслідком 

здійснення бюджетних видатків, які, у свою чергу, формуються ви-

ключно як баланс бюджетних доходів, то гендерна видаткова рів-

ність є цілком природною науково-суспільною концепцією [205, 

с. 17]. Аналіз ґендерного бюджету розглядає, як розподіляються 

фінансові ресурси по відношенню до різних гендерних категорій. 

З 2001 р. ЮНІФЕМ підтримує аналіз гендерного бюджету у більш 

ніж 20 країнах. Бюджети мають значення, оскільки вони визнача-

ють, як уряди мобілізують та розподіляють державні ресурси. Вони 

використовуються для формування політики, встановлення пріо-

ритетів та забезпечення засобів для задоволення соціальних та еко-

номічних потреб усіх громадян [61; 225, с. 68].

Поміж робіт у сфері гендерного бюджетування слід виокре-

мити методичний посібник «Ґендерно-орієнтоване бюджетуван-

ня в Україні: теорія і практика», що підготовлений експертами 
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громадської організації «Бюро ґендерних стратегій та бюджетуван-

ня». У цій публікації розглядаються питання використання інстру-

ментів ґендерно-орієнтованого бюджетування (ҐОБ) з метою озна-

йомити широке коло читачів із методиками ҐОБ і розрахунку ви-

трат на цілі ґендерної рівності, а також кращим досвідом, набутим 

в Україні за підтримки ООН Жінки та Представництва Фонду імені 

Фрідріха Еберта в Україні. Також розкриваються основні поняття 

і принципи ґендерно-орієнтованого бюджетування, методологія 

та інструменти ґендерно-орієнтованого бюджетування, здійсне-

но розрахунок витрат на цілі ґендерної рівності, наголошується на 

ініціативах з ґендерно-орієнтованого бюджетування на місцевому 

рівні в Україні [356].

У посібнику «Ґендерні аспекти бюджетування на місцево-

му рівні» йдеться про практичні кроки впровадження ґендерного 

бюджетування в Україні, які були реалізовані місцевими команда-

ми експертів. Представлено не лише основи методології та теорії 

впровадження цієї сучасної управлінської технології, але й кон-

кретні кейси з української практики, які розкриють можливості 

реалізації ґендерних бюджетних ініціатив у різних секторах. За-

пропонована технологія дозволяє проаналізувати та переструкту-

рувати доходи та витрати таким чином, щоб потреби громади, як 

жінок, так і чоловіків з різних соціальних та вікових категорій, були 

відповідно представлені в статтях бюджету. Автори наголошують, 

що гендерний бюджет сприяє: підвищенню якості послуг для на-

селення, оскільки вибудовуються чіткі орієнтири на конкретного 

споживача; підвищенню темпів економічного розвитку і скоро-

ченню бідності; ефективному використанню ресурсів; а також дає 

можливість взяти до уваги ширше коло питань, вирішення яких 

створить рівні можливості для всіх членів громади та забезпечить 

її сталий розвиток. Такий підхід робить бюджет ефективним, спра-

ведливим та прозорим [355]. Суттєвою перевагою вказаних робіт є 

їх практичний зміст, врахування авторами позитивного зарубіжно-

го досвіду.
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Загалом слід ззначити, що аналіз проблематики гендерного 

бюджетування дозволяє констатувати, що ця тема в Україні дослі-

джена досить поверхнево; як правило, її пізнання здійснюється в 

рамках методичних посібників або тематика гендерного бюдже-

тування виступає частиною більш широкої наукової теми. Така 

ситуація потребує якомога швидшого вирішення. Забезпечення 

принципу гендерної рівності шляхом рівного розподілу ресурсів 

для задоволення потреб жінок та чоловіків є однією із провідних 

наукових тем для подальшого дослідження.

Як відомо, більше 80 % життєвих потреб людини і абсолют-

на більшість її конкретних соціальних, економічних та інших про-

блем вирішуються на муніципальному рівні. У становленні і роз-

витку ефективного місцевого самоврядування найважливішу роль 

відіграє кадровий корпус муніципальних органів. Перш за все від 

посадових осіб органів місцевого самоврядування, від їх професі-

оналізму, компетентності, сумлінності, відповідальності та поряд-

ності, залежить ефективність використання в інтересах населення 

наявних у муніципальних утвореннях ресурсів, економічних і фі-

нансових можливостей [102, с. 3-4]. Нині інститут місцевого са-

моврядування посідає все більше місця у наукових працях та стає 

предметом системних обговорень серед високопосадовців, що 

пов’язано із великим значенням цього інституту для розвитку де-

мократичної держави та громадянського суспільства. Проте не так 

часто проблематика забезпечення принципу гендерної рівності у 

сфері місцевого забезпечення займає місце у дослідженнях вчених.

Важливий внесок у вивчення забезпечення гендерного балан-

су у тих чи інших сферах місцевого самоврядування у межах різних 

соціально-гуманітарних наук здійснили: О. Айвазовська, А. Акма-

лова, Л. Амджадін, Л. Артеменко, О. Аршолоєва, А. Бондар, С. Го-

рочан, І. Дорожкіна, І. Жеребкіна, Т. Іваніна, В. Капіцин, О. Ка-

тан, Н. Карбовська, В. Ковальчук, І. Кон, О. Клюжев, С. Кроулі, 

Т. Литвинова, Ю. Лісовський, Л. Магдюк, Т. Марценюк, Л. Нали-

вайко, О. Неберикут, А. Некряч, Л. Нечипоренко, С. Пономарьов, 
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М. Руденко, Н. Сідорова, М. Скорик, О. Суслова, І. Федорович, 

Л. Швець, Ю. Шепелєва, М. Юсупова та ін. [88; 102; 773; 780; 806]. 

Здійснивши аналіз головних проблем забезпечення принципу ген-

дерної рівності у місцевому самоврядуванні, можна констатувати, 

що як і на загальнодержавному рівні, так і на місцевому рівні існу-

ють перепони для жінок у політичній сфері. Найбільша кількість 

жінок-депутатів присутня лише на низовому рівні місцевого само-

врядування: чим вище рівень, тим менше там представниць жіно-

чої статі. Такий у подальшому спричинить негативні наслідки для 

соціально-економічної та інших сфер життєдіяльності суспільства. 

Тому активність науковців у взаємодії з місцевими органами влади 

з метою вироблення механізмів активного залучення жінок повин-

на стати провідним напрямом їх роботи.

Серед робіт щодо забезпечення принципу гендерної рівності 

на місцевому рівні потрібно назвати видання «Жінки в політиці 

України на місцевому рівні: шляхи, проблеми, участь. аналітичний 

звіт за результатами роботи шести фокус-груп за участю жінок — 

депутаток та кандидаток в депутати обласних, міських та районних 

рад», в якому розкриваються причини, факти, досвід означеної 

проблеми, й головне стратегії вирішення. Загальним висновком 

дослідження є те, що жінкам сьогодні у політиці некомфортно. Це 

дослідження допомогло з’ясувати мотивацію участі жінок у полі-

тиці та визначити стратегії їхньої діяльності. Воно проведено мето-

дом фокус-групових дискусій із жінками — політичними лідерками 

в шести регіонах України (Севастополь, Рівне, Харків, Запоріжжя, 

Переяслав-Хмельницький та Мукачевo). Учасниці обговорення із 

різними політичними позиціями, політичним досвідом, статусом, 

віком тощо обмінялися думками та ідеями [780]. Це дозволило 

сформувати низку пропозицій у вирішенні проблеми забезпечення 

принципу гендерної рівності на місцевому рівні у політичній сфері.

Теоретичне та соціально-практичне навантаження має питан-

ня забезпечення принципу гендерної рівності в умовах інформа-

ційного суспільства, яке розглядалося М. Лихобабіним та ін. [487]. 
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Роль засобів масової інформації у сфері принципу гендерної рів-

ності розглянуто Р. Бободжановою [126]. Загалом цей сегмент тео-

ретичного пізнання ще не ставав об’єктом розгорнутого наукового 

розроблення науковцями, за певними винятками.

Наступною важливою проблематикою, яка має прикладний 

характер, є насильство у цілому та гендерне насильство зокрема. 

Розгляд цього питання вимагає вивчення його правової сторони у 

взаємозв’язку з наявними політичними, соціальними, економіч-

ними, реаліями. Питання гендерного насильства досліджували 

С. Айвазова, Н. Аніщук, Н. Болотіна, О. Вороніна, О. Дашковська, 

Л. Завадська, М. Іщенко, Н. Лавріненко, І. Лаврінчук, К. Левченко, 

Л. Леонтьєва, О. Матвієнко, Т. Мельник, О. Назаров, Н. Овсієнко, 

Н. Оніщенко, Л. Петренко, С. Поленіна, О. Руднєва, З. Ромовська, 

Л. Сергєєва, Л. Смоляр, Г. Терещенко, М. Томашевська, К. Шенде-

ровський, О. Шинкаренко та ін. [95; 96; 97; 354; 545; 567; 608; 770; 

911]. Проблема гендерного насильства не є новою для суспільства, 

проте питання щодо його подолання активізувалося лише на по-

чатку 90-х рр. минулого століття завдяки громадським правозахис-

ним організаціям.

Фундаментальний внесок у дослідження проблематики ген-

дерного насильства здійснила Н. Аніщук. На справедливу думку 

дослідниці, цей різновид насильства є одним із ключових соціаль-

них механізмів, за допомогою якого жінок спонукають займати 

підлеглий стан порівняно з чоловіками; воно є найпоширенішим 

видом гендерної дискримінації в усьому світі [97, с. 7]. Також важ-

ливо констатувати, що хоча жертвами гендерного насильства зде-

більшого стають жінки, однак час від часу зазнають знущань і чо-

ловіки.

Констатуючи значну кількість проблем Української держави 

у сфері домашнього насильства, потрібно зазначити й здобутки 

у цьому напрямі. Так, саме Україна з 2001 р. бере активну участь 

у щорічній Всесвітній кампанії «16 днів протидії гендерному 
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насильству», яка з кожним роком стає все більш популярною та 

охоплює ширше коло людей різного віку, соціального статусу.

Важливу роль у подоланні гендерного насильства відіграють 

правоохоронні органи. Економіка, освіта, політика — присутність 

жінок у цих сферах відкриває нові можливості для розвитку. При-

сутність жінок позитивно впливає на традиційно чоловічі сфери 

діяльності. Так, розширення участі жінок у правоохоронній та ми-

ротворчої діяльності не лише допомагає запобігати ескалації кон-

фліктів і насильства, а є запорукою прозорості силового сектору. 

Жінки-поліцейські підвищують довіру до правоохоронної систе-

ми, а також дозволяють зробити її менш корумпованою. Напри-

клад, жінка-поліцейська частіше відмовляється брати хабар, ніж 

чоловік. За даними Національного центру США у справах жінок та 

поліцейської діяльності, жінки фігурували тільки в 5 % скарг гро-

мадян на зловживання силою і у 2 % доведених випадків переви-

щення повноважень (при цьому вони становлять 13 % персоналу 

таких установ). Показовим є те, що в Афганістані після 2001 р. та 

формального падіння режиму Талібан, інвестиції в розвиток право-

охоронної системи стали головним пріоритетом для міжнародної 

спільноти. Афганські жінки і дівчатка, які часто стикалися з висо-

ким рівнем насильства (переважно щоденно), боялися відкрито го-

ворити про свої проблеми з чоловіками-поліцейськими. Тому на-

лежну безпеку та допомогу таким постраждалим могли гарантувати 

тільки жінки-поліцейські [290].

Розглядали у своїх роботах забезпечення принципу гендерної 

рівності у правоохоронних органах І. Клименко, В. Кудря, А. Не-

жута, В. Романова, О. Ступакова, В. Омелянович та ін. [383; 452; 

554; 579; 747; 800]. Гендерні аспекти кримінального покарання 

вивчали Т. Головко [207]. Враховуючи науковий здобуток зазначе-

них наукових розвідок, відзначимо, що у зв’язку з радикальними 

трансформаціями у сфері поліції тематика забезпечення принципу 

гендерної рівності має бути досліджена з позицій сучасної правової 

дійсності.
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Опосередкована увага приділяється реалізації принципу ген-

дерної рівності у збройних силах. Сьогодні це питання для нашої 

держави особливо актуальне, що пов’язано із подіями на Сході 

України. Науковцями, що зверталися до вивчення цієї проблема-

тики, є Н. Вавілова, О. Кокун, Н. Непочета, І. Пішко, С. Хоружий 

та ін. [144; 556; 892]. Їх особливістю є те, що вони хоча й мають 

практичний компонент, проте були здійснені у більш ранній етап 

розвитку Української держави й не враховують усіх нинішніх тен-

денцій.

На сучасному етапі важливим є правильне розуміння сутності 

та ролі гендерної рівності серед представників різних органів дер-

жавної влади та громадянського суспільства, особливо суддів та 

адвокатів. Ця проблематика досить нова для суддівського та адво-

катського професійного середовища. Так, у дослідженні Т. Фулейн 

наводяться результати «Дослідження ґендерної дискримінації у 

професійному середовищі адвокатів та суддів», виконаного на під-

ставі аналізу анкет, що заповнювалися у квітні — червні 2015 р. 

учасниками та учасницями оглядових семінарів із застосування 

практики Європейського суду з прав людини. Здійснюється огляд 

нормативно-правового регулювання з акцентуванням на ключо-

вих моментах міжнародних правових актів та законів України щодо 

забезпечення ґендерної рівності та недискримінації; аналізують-

ся форми статистичної звітності щодо наявності даних, розбитих 

за критерієм статі; розглядається національна судова практика у 

справах, що стосуються ґендерної дискримінації, а також відпо-

відна практика ЄСПЛ; пропонуються рекомендації для суддів та 

адвокатів щодо реалізації принципу ґендерної рівності у їхній про-

фесійній діяльності [858]. Такі видання є поодинокими в Україні та 

мають стати предметом більш широкого вивчення.

Проблеми доступу жінок до правосуддя вивчала, окрім ін-

ших авторів, О. Уварова. В результаті проведеного авторкою опи-

тування суддів з’ясувалося, що переважна більшість суддів (окрім 

тих, які спеціально цікавляться темою дискримінації і, зокрема, 
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дискримінації жінок — йдеться про суддів, які є членами громад-

ської організації «Жінки-судді України») переконані, що в Україні 

не існує дискримінації за жодною ознакою (за статтю, за матері-

альним становищем, соціальним статусом, національністю, етніч-

ним походженням, сексуальною орієнтацією тощо). Разом із тим 

дослідницею проведено аналіз законодавства і практики його ре-

алізації, що засвідчило про наявність окремих дискримінаційних 

положень. Серед найрозповсюджених: в Україні заборонено ви-

користовувати працю жінок вночі. Як свідчить опитування, судді 

здебільшого погоджуються із законністю такої заборони; близько 

500 видів робіт є забороненими для жінок та багато іншого. Автор-

ка наголосила на невмінні представників юридичної професії, у то-

му числі суддів, ідентифікувати ті випадки, коли порушення прав 

та законних інтересів жінки стає наслідком дії дискримінаційних 

положень законодавства або гендерно нейтральних законодавчих 

актів, які на практиці призводять до дискримінаційних наслідків 

або ж гендерних стереотипів, які існують в суспільстві. Також ко-

рисним став висновок щодо сприйняття громадськістю, у тому 

числі юристами, уповноваженими державними органами, текстів 

міжнародних документів з питань забезпечення гендерної рівності 

як певних абстрактних конструкцій, які не пропонують конкрет-

них моделей вирішення реальних життєвих спорів; в результаті — в 

судових рішеннях практично немає посилань на відповідні міжна-

родні документи [837; 838]. Такі авторські висновки є досить не-

втішними для подальшого розвитку механізму забезпечення прин-

ципу гендерної рівності в Україні, тому лише активність органів 

публічної влади та інститутів громадянського суспільства зможе 

прискорити процес збалансування прав жінок та чоловіків в нашій 

державі. Визначну роль, незважаючи на відсутність владних повно-

важень, відграють громадські організації.

Принцип рівності чоловіка й жінки реально може бути до-

сягнутий у суспільстві лише через комплексний підхід до пробле-

ми рівності. До загальної системи функціонування суспільства 
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(mainstream) повинні бути включені критерії рівності між чолові-

ком і жінкою або питання про перспективи жінок. Концепція комп-

лексного підходу до проблеми рівності жінки і чоловіка, концепція 

«mainstreaming» є стратегічною концептуальною лінією людського 

розвитку ХХІ ст., а тому її реалізація значною мірою залежатиме 

не тільки від політичної волі держави, але й від ступеня розвитку 

жіночого руху, його позицій і впливу на прийняття політичних рі-

шень [121, с. 15-17]. Формування та розвиток жіночих громадських 

організацій, або неурядових організацій, спрямованих на забезпе-

чення принципу гендерної рівності досліджували: М. Бєлоусова, 

Н. Коваленко, Н. Ковалішина, М. Пєтайкіна, Л. Шафігулліна та 

ін. [116; 390; 391; 607; 902], зокрема, і з позиції історії: Л. Васильєва, 

І. Георгізова, Ю. Костенко, А. Сав’юк та ін. [148; 200; 431; 761]. Жі-

ночі громадські організації є не менш важливим, порівняно з інши-

ми суб’єктами, каталізатором у механізмі забезпеченні принципу 

гендерної рівності. Осмислення функціонування жіночих громад-

ських організацій у сучасних суспільно-політичних перетвореннях 

в першу чергу має прикладне значення для становлення паритетної 

демократії в Україні, європейському та світовому просторах.

Підсумовуючи, наголосимо, що специфіка гендерної сегре-

гації, або гендерної нерівності, в сучасній Україні проявляється в 

таких формах, як відсторонення жінок від сфер влади, управлін-

ня, повноцінної участі в політиці. Водночас слід констатувати, що 

протягом останніх років в українському суспільстві відбуваються 

суттєві зміни в осмисленні та легітимації гендерних відносин, по-

стійно робляться кроки щодо удосконалення інституційної та нор-

мативно-правової складових механізму забезпечення принципу 

гендерної рівності.

Таким чином, узагальнюючи проведений розгляд наукових до-

сліджень у сфері принципу гендерної рівності, зазначимо таке.

1. Після здобуття Україною незалежності й вибору європей-

ського шляху розвитку, виникла потреба вирішення ряду нових 

проблем, серед яких й збалансування прав жінок і чоловіків. Це 
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явище закономірно викликало інтерес у науковців з різних сфер 

(до цього часу, безперечно, також проводилися дослідження, проте 

з певною ідеологічною заангажованістю). Це зумовило появу ве-

ликої кількості різнопланових наукових робіт: кандидатських та 

докторських дисертацій, монографій, підручників й навчальних 

посібників, статей. Кожна з цих робіт, незалежно від рівня науко-

вої новизни та якості, є важливим здобутком вітчизняної наукової 

доктрини та теоретичним підґрунтя для розвитку правової соціаль-

ної держави та громадянського суспільства в Україні.

2. Проблематика принципу гендерної рівності та механізму 

його забезпечення має безпосередній стратегічний вплив на всі сфе-

ри життєдіяльності суспільства. Існування гендерного дисбалансу 

практично у кожній сфері, особливо в політичній та управлінні як 

приватними, так і державними структурами, підтверджує фактичну 

дискримінацію, що не відповідає вимогам сучасної демократичної 

держави. Наукові праці, що стали фундаментом для вивчення про-

блематики принципу гендерної рівності, можна умовно розділити 

на дві великі за обсягом групи: 1) в яких розглядаються загальні 

теоретичні положення: принципу рівності та взаємопов’язаних з 

ним принципів, механізму забезпечення прав людини, державної 

політики, державної чи громадської експертизи, бюджетування то-

що; 2) в яких безпосередньо вивчається принцип гендерної рівно-

сті: механізм забезпечення принципу гендерної рівності, державна 

гендерна політика, гендерна експертиза, гендерне бюджетування 

та ін.

3. Проведене дослідження та динамічність форм існування 

принципу гендерної рівності дозволило констатувати міждисци-

плінарний та міжгалузевий характер й запропонувати таку класи-

фікацію робіт, в яких розглянуто принцип гендерної рівності, за та-

кими критеріями: 1) за науковими сферами: філософія, соціологія, 

історія, політологія, психологія, культурологія, наука державного 

управління, юриспруденція та ін.; 2) за галузевою приналежністю 

(в межах юридичної науки): теорія держави і права, конституційне 
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право, цивільне право, адміністративне право, кримінальне право 

та ін.; 3) за темпоральною ознакою: можуть бути різні часові рам-

ки, що пов’язано з актуальністю тих чи інших складових в окремі 

періоди. Як правило, більшість питань щодо принципу гендерної 

рівності отримали високий рівень наукової підтримки наприкінці 

80-х — початку 90-х рр. ХХ ст. 4) за видами нормативних та науко-

во-практичних матеріалів: нормативно-правові акти (включає на-

ціональне та міжнародне законодавство); фундаментальні наукові 

дослідження: монографії, дисертаційні роботи тощо; довідково-ін-

формаційні матеріали: підручники, навчальні та методичні посіб-

ники з різних спеціальностей, коментарі, енциклопедичні джере-

ла, статистичні дані, соціологічні дослідження, аналітичні звіти та 

ін.; правозастосовна практика (судова) — рішення національних 

суддів різних рівнів та рішення Європейського суду з прав людини. 

Аналіз науково-дослідних робіт дозволяє стверджувати про прин-

цип гендерної рівності як складне комплексне явище, що містить 

філософську, політичну, соціальну, економічну, правову та інші 

складові, й необхідність створення ефективного механізму його за-

безпечення на державному, регіональному та місцевому рівнях.

4. Динамічні світові трансформації у різних сферах, розви-

ток інформаційного суспільства забезпечують інтенсивний обмін 

інформацією, ресурсами, практичним досвідом та сприяють ви-

рішенню низки проблем як чоловіків, так і жінок. Перевагою ін-

формаційного суспільства для забезпечення принципу гендерної 

рівності є те, що у ньому проявляється інтерес будь-якої особи, яка 

має необхідні здібності та потенціал, уникаючи таким чином межі 

статі. Особливістю вітчизняних та зарубіжних досліджень є те, що 

наукові праці різних часів присвячуються виключно порушенню 

принципу гендерної рівності щодо жінок, майже відсутні дослі-

дження порушення прав чоловічої частини населення.

5. Розвиток суспільства та держави у напрямі забезпечення 

принципу гендерної рівності передбачає такі основні напрями, які 

також мають отримати подальший потужний науковий супровід: 
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проблеми механізму забезпечення принципу гендерної рівності та 

удосконалення його складових (нормативно-правової та організа-

ційно-правової); модернізація гендерної політики в Україні; вдо-

сконалення забезпечення принципу гендерної рівності у діяльності 

парламенту, уряду, правоохоронних органах, збройних сил, органів 

судової влади, місцевого самоврядування, громадських організа-

цій; принцип гендерної рівності в умовах формування інформацій-

ного суспільства; вирішення питань щодо гендерно обумовленого 

насильства тощо.

1.3. Методологія дослідження принципу гендерної 

рівності: поняття та характеристика

Однією із первинних складових проведення наукового дослі-

дження є методологія. Прийнято вважати, що наука у ході своєї 

еволюції пройшла певні етапи розвитку. Разом із наукою перетво-

рювалася і методологія пізнання. Кожен етап формування мето-

дології мав свої особливості: переважали ті чи інші методологічні 

підходи, методи, принципи, парадигми, розширювалося та онов-

лювалося їх змістовне наповнення тощо.

Трансформація суспільних цінностей та світоглядних устано-

вок, соціально-економічних і політичних реформ має ґрунтуватися 

на сучасній системі теоретичних уявлень, сформованих на підставі 

філософських засад, методологічних підходів, принципів пізнан-

ня. Тож, з метою всебічного дослідження здобутків і прорахунків 

юридичної доктрини щодо розвитку принципу гендерної рівності, 

виникає потреба звернутися до методології пізнання.

Неможливо переоцінити значення методології дослідження 

для вивчення принципу гендерної рівності, адже саме за допомо-

гою цього перманентно історично трансформованого інструмен-

ту можна розкрити комплексно та об’єктивно предмет пізнання і, 

щонайменше, суттєво наблизитися до досягнення наукової істини. 
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Розгляд проблематики методології дослідження принципу гендер-

ної рівності сприятиме послідовному та системному реформуван-

ню механізму його забезпечення.

Вказане свідчить про теоретичне та прикладне значення ви-

вчення питання методології дослідження принципу гендерної рів-

ності.

Окремі питання методології дослідження з позиції різних 

наук вивчали такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: Л. Акімова, 

Д. Аль-Кузаї, Г. Альтшуллер, І. Андрєєв, С. Алексєєв, М. Арутю-

нян, О. Бандура, Р. Бєлкін, О. Бигич, С. Бобровник, М. Бойкова, 

А. Борзенко-Мірошніченко, В. Бочаров, П. Варул, А. Венгеров, 

К. Вульф, Н. Вяткіна, Х. — Г. Гадамер, Ю. Голіков, В. Графський, 

М. Грачев, В. Григорьєв, Г. Гриненко, Р. Гриценко, В. Демидов, 

М. Дністрянський, В. Дробишевський, О. Зайчук, В. Зацерков-

ний, Н. Зінченко, Е. Еббот, С. Єрмолаєва, О. Ігнатова, Д. Канеман, 

Ж. Карбоньє, В. Карташов, М. Кельман, Д. Керімов, А. Ковлер, 

М. Козюбра, В. Козлов, А. Колодій, В. Костицький, М. Костиць-

кий, В. Копєйчиков, В. Корбутяк, А. Крижанівський, Н. Крестов-

ська, О. Кустовська, Н. Кушнаренко, С. Кюнтцель, В. Лемак, 

О. Лисенко, О. Лосева, В. Малигіна, С. Максимов, Р. Марті, О. Ме-

ленко, О. Мурашин, Л. Наливайко, Г. Незабитовський, В. Нерсе-

сянц, А. Новіков, Ю. Оборотов, І. Омельчук, Н. Оніщенко, М. Ор-

зіх, П. Павлов, Х. Перельман, О. Петришин, П. Петровський, 

С. Повторева, К. Поппер, Г. Праккен, С. Присухін, П. Рабінович, 

Т. Радько, М. Рац, В. Рач, Н. Рулан, В. Сирих, В. Селіванов, О. Ска-

кун, М. Тарасов, Л. Тібілова, І. Тішаєв, В. Тимошенко, В. Толстик, 

О. Третьякова, О. Турко, А. Фальковський, Д. Хітчкок, О. Холодо-

ва, Р. Циппеліус, І. Честнов, Ю. Чистякова, В. Шаповал, В. Шейко, 

Ю. Шемшученко, Г. Щедровицький, Е. Юдін, О. Ющик, Р. Якоб-

сон, О. Ярмиш, Я. Яскевич та ін. [76; 87; 101; 146; 204; 220; 301; 

317; 348; 345; 421; 458; 460; 494; 500; 517; 555; 578; 599; 609; 619; 639; 

722; 726; 819; 833; 848; 891]. Зазначені автори здійснили ґрунтов-

ний вклад у розвиток методології науки, який і став фундаментом 
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пізнання. Разом із тим сучасні наукові розробки методології дослі-

дження принципу гендерної рівності значно відстають порівняно з 

іншими розвідками.

Проаналізувавши ряд наукових робіт з розглядуваного питан-

ня (О. Власова [166], Г. Герасименко [202], Н. Грицяк [271], І. До-

бржанська [303], А. Іовчева [361], О. Коханова [434], М. Крочук 

[449], О. Кулачек [455], І. Лазар [464], І. Цікул [874] та ін.), так і 

не вдалося відшукати загальноприйнятого визначення методоло-

гії дослідження принципу гендерної рівності чи іншого суміжно-

го поняття, її системи тощо. Тому, компаративний підхід до різних 

вітчизняних і зарубіжних праць у сфері методології науки у цілому 

та методології дослідження принципу гендерної рівності зокрема 

надасть змогу створити певною мірою цілісну картину методології 

дослідження принципу гендерної рівності, що в результаті суттєво 

полегшить та сприятиме розширенню знань у цій сфері, забезпе-

чить формування методологічно вірних висновків та пропозицій, 

які зможуть позитивно вплинути на механізм забезпечення прин-

ципу гендерної рівності в Україні.

Намагаючись пізнати світ, людина накопичує певні знан-

ня, якими вона оперує для створення його об’єктивного опису: ці 

знання систематизуються та поєднуються у штучні конструкти — 

теорії, які покликані заповнити прогалини у загальній системі 

знань [555, с. 111]. Саме методологія дослідження виступає осно-

вою для створення таких конструктів та є фундаментом у вивченні 

кожної наукової проблеми.

Методологія — складний соціокультурний феномен, у якому 

виразно відображається специфіка пізнавального дискурсу сучас-

ності. Характерно, що вона виходить за межі наукового пізнання, 

миследіяльнісно охоплюючи увесь соціокультурний світ у його 

мультипроблемності, багатопредметності, конкретно-історичному 

часопису. А це означає, що її цікавить те, як чи у який спосіб ді-

ють люди, з одного боку, за законами соціальності, з іншого — за 

законами культури або змісту [371, с. 35]. Методологія наукового 
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дослідження являє собою фундамент для підтвердження істинно-

сті тих знань, які будуть отримані в результаті проведеного дослі-

дження, а також забезпечує аналіз предмета дослідження як явища 

складного, багатоаспектного та багатогранного [866, с. 79]. На-

голосимо, що особливістю сучасної науки є те, що у ній відсутнє 

єдине розуміння методології пізнання, що, безперечно, ускладнює 

формулювання терміна «методологія дослідження принципу ген-

дерної рівності».

У різні часи науковцями методологія розглядалася як: система 

принципів і способів організації і побудови теоретичної та прак-

тичної діяльності, а також вчення про цю систему [855, 365]; вчен-

ня про методи наукового пізнання і про сукупність методів, що за-

стосовуються в будь-якій науці [570, с. 78]; алгоритм пошуку мети, 

набір прийомів, методів, засобів, способів, принципів її досягнен-

ня [77, с. 30]. Подекуди методологію ототожнювали з методом нау-

кового пізнання. Також існує думка щодо розуміння методології як 

спеціального розділу філософії або ж філософії загалом. У літерату-

рі пропонується й низка інших тлумачень категорії «методологія».

Враховуючи наведені вище та інші проаналізовані поняття ка-

тегорії «методологія», її сучасні тенденції розвитку, під терміном 

«методологія дослідження принципу гендерної рівності» пропо-

нуємо розуміти логічно побудовану систему наукових принципів, 

методів, методологічних підходів, парадигм, які в комплексі спря-

мовані на отримання науково істинних результатів дослідження 

принципу гендерної рівності та механізму його забезпечення.

У науковій літературі справедливо підкреслюється, що ме-

тодологія правового дослідження має охоплювати два основних 

компоненти: концептуальний (наукові парадигми, методологічні 

принципи, підходи, концепції тощо, тобто ті засоби пізнання пра-

вових явищ, які характеризують загальнонауковий контекст дослі-

дження) та інструментальний (методи, категорії та поняття, тобто 

безпосередні інструменти пізнання, пристосовані до конкретної 

проблематики) [372, с. 32-33; 565, с. 11; 878, с. 10]. Таким чином, 
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методологія дослідження принципу гендерної рівності включає дві 

складові — концептуальну та інструментальну, які, безперечно, є 

результативними тільки у взаємодії, підсилюючи одна одну.

У сучасній методології соціального пізнання виявляються дві 

конфронтуючі позиції: догматична (відображається в єдності ро-

зуміння істини, необхідності її пошуку і дотримання) та плюра-

лістична (проявляється в заперечуванні істини або тлумачення її 

розпливчасто) [130, с. 25]. Відповідно, у нинішніх умовах важливо 

враховувати вказані два напрями: класичний та плюралістичний 

щодо висвітлення наукових позицій відносно принципу гендерної 

рівності. Проте необхідно зазначити, що нині відмова від наукової 

одноманітності у дослідженні будь-чого є провідним положенням. 

Тобто переважає саме плюралістичний підхід, прикладне викори-

стання якого суттєво випереджає його теоретичне опрацювання.

У ХХ-ХХІ ст. ст. проблематику плюралізму вивчали такі ві-

тчизняні та зарубіжні вчені, як А. Абдула, Д. Анкін, Г. Ашин, В. Ар-

шинов, О. Бакєєва, Л. Белюченко, В. Біблер, Т. Білоус, А. Богомо-

лов, В. Воротілін, К. Вотерс, О. Гілязова, Р. Гір, В. Гулієв, Д. Да-

нін, В. Ільїн, В. Канке, І. Касавін, А. Кезін, А. Кожаров, С. Кралін, 

Е. Кузьмін, В. Лекторський, Г. Лонгіно, О. Мамчур, О. Момджян, 

І. Нарський, Т. Ойзерман, І. Омельчук, В. Плотніков, О. Погорєлов, 

А. Річардсон, Е. — М. Сент, Л. Сидоренко, З. Сокулер, В. Стьо-

пін, П. Тищенко, О. Ускова, С. Фєдорін, І. Чернікова, Ю. Чуркіна, 

І. Шишков, В. Шкода та ін.

Плюралізм як реальний феномен і поняття претендує нині на 

увагу все більш широкого кола соціально-гуманітарних наук (со-

ціології, політології, правознавства, історії, літературознавства, 

культурології, філософії), методології соціально-гуманітарного 

пізнання саме тому, що він все помітніше долає кордони віднос-

но вузького політико-правового статусу, набуваючи об’ємного со-

ціокультурного характеру [578, c. 11; 882, с. 128]. Плюралістичний 

підхід сприятиме формуванню незаангажованого відкритого світо-

гляду, не обмеженого лише векторним інтересам дослідження. Це, 
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у свою чергу, збільшує пізнавальні межі і нарощує, таким чином, 

ступінь свободи її дослідника. Також у дослідника з’являється мож-

ливість звернутися до ідей минулого та проаналізувати резерви не-

використаних альтернатив культурно-історичного процесу [578, c. 

93]. Саме такий підхід став превалюючим у ході дослідження прин-

ципу гендерної рівності.

Методологія юриспруденції є складним соціокультурним фе-

номеном, у якому яскраво відображається специфіка пізнаваль-

ного дискурсу сучасності. На шляху утвердження методологічного 

плюралізму в сучасній українській юриспруденції актуалізуються 

пошуки нових засобів осягнення права, а також проходить про-

цес докорінного переосмислення традиційних [848, с. 1]. Основ-

ною властивістю нинішніх соціально-гуманітарних наук є викори-

стання міждисциплінарного та міжгалузевого підходів до пізнання 

предмета їх дослідження. Враховуючи особливий характер прин-

ципу гендерної рівності, саме ці підходи мають стати в основі ви-

вчення обраної тематики, оскільки гендерна рівність є однією із тих 

проблем, що вивчаються практично кожною суспільною наукою у 

зв’язку з її високою значимістю для поступального розвитку демо-

кратичної держави та громадянського суспільства в нашій державі.

Головним у науковій діяльності є досягнення істинності знань, 

чого можна досягнути лише за допомогою певної системи методів 

та принципів наукового пізнання. Оскільки у науці об’єктивно від-

сутня універсальна система набору методів щодо вивчення різних 

наукових проблем, необхідним є конструювання належної теоре-

тичної моделі методології дослідження принципу гендерної рівно-

сті.

Вибір методів та принципів дослідження безпосередньо зале-

жить від його об’єкта та предмета. Щодо тематики принципу ген-

дерної рівності — це: сукупність загальних та спеціальних норм 

права, пов’язані з ними відносини, що виникають у суспільстві; 

наукові здобутки вітчизняних та зарубіжних вчених; національ-

ні традиції, що формувалися протягом тривалого періоду і мають 
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значний вплив на розвиток гендерної рівності. Всі вказані еле-

менти у своєму комплексі формують нову правову дійсність, яка 

потребує наукового супроводу на основі дієвої у своїй сукупності 

методологічної бази.

Основні типи методів та рівні методології досліджень склали-

ся поступово у процесі історичного розвитку юридичної думки, на 

кожному етапі якого домінували ті чи інші методологічні підходи 

(та їх комбінації) і методичні прийоми [346, с. 296]. Нині методо-

логія дослідження принципу гендерної рівності, враховуючи за-

гальний розвиток методології та методології правознавства, має 

складну внутрішньо організовану систему, що включає загальнофі-

лософські підходи, загальнонаукові (міждисциплінарні), спеціаль-

ні та власні методи правознавства. Всебічності, повноті та досто-

вірності висновків і пропозицій сприятиме застосування вказаних 

груп методів у комплексі. Саме комплексний підхід до методоло-

гічного інструментарію може забезпечити ефективне вирішення 

конкретної наукової проблеми.

Як справедливо підкреслюють дослідники, філософські мето-

ди діють не ізольовано один від одного, а всі разом, висвітлюючи то 

одну, то іншу сторону, рису, особливість об’єкта, що досліджується, 

а в єдності — його цілісність як в генетичному, історичному, так і 

в субстанціональному, змістовному, функціональному відношенні 

[346, с. 297; 373, с. 89]. Значно вищий ефект досягається за рахунок 

взаємодії філософських методів з науковими методами, які входять 

до інших рівнів методології та органічно взаємопов’язані між со-

бою. Важливо наголосити, що рівневий поділ у системі методоло-

гії хоча і має науково-дослідну цінність, однак характеризується й 

умовністю і більшою мірою здійснює дидактичну функцію.

3іткнення науки із новими або трансформованими системами, 

сучасними динамічними процесами призвело до появи нових ме-

тодологічних підходів, методів, наукових принципів. Утім, методи 

та принципи, що пройшли апробацію часом, у більшості випадків 
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тільки посилили своє інструментально-концептуальне та ідеоло-

гічне значення.

Важливий методологічний вплив на розвиток принципу ге-

дерної рівності має діалектичний підхід. Однак деякими дискутан-

тами висловлюється думка, що нині у суспільних науках діалек-

тика вичерпала свої евристичні можливості та має бути замінена 

такими «постмодерністськими» методологічними підходами, як 

синергетичний, дискурсивно-комунікативний, герменевтичний, 

аутопойєзистичний, і що деякі положення та категорії діалектики 

(передусім, категорія закону, закономірності) мають бути виведені 

за межі суспільних наук [721, с. 8]. Не вступаючи у дискусію щодо 

наведеного (оскільки це не є предметом дослідження), та погоджу-

ючись цілком із науковими позиціями різних вчених щодо мето-

дологічного потенціалу вказаних вище дослідницьких підходів, які 

також будуть використані у роботі, зауважимо лише про їх провідну 

роль в аспекті посилення дослідницького потенціалу діалектики. 

В жодному випадку є недоречним говорити про протилежність та 

взаємозамінюваність синергетики, дискурсивно-комунікативного, 

герменевтичного чи інших підходів відносно діалектики.

За допомогою діалектики визначено сутність гендерної рівно-

сті та принципу гендерної рівності як теоретико-правових катего-

рій, які перебувають у постійному русі.

Діалектичний метод розуміється як категорія, що охоплює ос-

новні складові діалектичної теорії й, відповідно, світогляду, а також 

діалектичної логіки. Слід погодитися із тим, що розвиток суспіль-

ства відбувається за відомими законами діалектики (боротьба та 

єдність протилежностей, перехід кількісних змін у якісні, запере-

чення заперечення та ін.) [445, с. 248]. Підкреслюючи значимість 

діалектики у вивченні будь-якого питання, слід відзначити, що не-

можливо з’ясувати, порушено чи не порушено права людини з по-

зицій гендеру, не маючи уяви про права людини загалом. Лише це 

може бути відправною точкою, наприклад, для вирішення справи 
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органами судової влади про те, відбулося чи не відбулося порушен-

ня прав жінки або чоловіка.

Відомо, що протиріччя є важливим елементом у становленні 

та формуванні суспільства. Не є винятком й ті суспільства, які до-

сягли високого рівня розвитку. Тим більше це стосується україн-

ського суспільства, члени якого, як свідчать, зокрема, соціологічні 

дані та інші рівні вимірювання соціальних показників, не зовсім 

готові сприймати жінок як повноцінних учасників діалогу у різних 

сферах життєдіяльності суспільства й особливо на високих дер-

жавних та муніципальних посадах. Проте, як свідчить вітчизняна 

практика, саме у протиріччі виявляються найбільш позитивні ас-

пекти жіночої участі у політиці, економіці тощо.

Для прикладу, станом на сьогодні серед голів державних об-

ласних адміністрацій по всій Україні є тільки одна жінка (Харків-

ська обл.), яка протягом 2017 р. залишалася найбільш впливовим 

губернатором, адже змогла залучати великі інвестиції в область, 

відновлювати старі масштабні виробництва, вести діалог із місце-

вими елітами тощо [436]. Враховуючи такі показники (є й низка 

інших прикладів), певна частина суспільства все одно залишається 

упередженою щодо місця жінок у владі. Звичайно, це ускладнює 

роботу жінок, проте дозволяє їм проявити найкращі свої якості 

(витривалість, силу волі, здатність до напруженої роботи та ін.).

Також за допомогою евристичного потенціалу діалектики ви-

значено низку таких протиріч, зокрема у нормативно-правовій 

складовій механізму забезпечення принципу гендерної рівності, 

як: суперечності між певними нормами права, поява чого зумов-

лена помилками нормотворчої техніки; протиріччя між правовими 

нормами та урегульованими за їх допомогою потребами суспіль-

ства (прийняття ч. 3 ст. 4 Закону Україні «Про місцеві вибори» — як 

наслідок, оскільки через неготовність суспільства та різних полі-

тичних сил, вказана норма була порушена у ряді випадків) тощо.

У контексті діалектичного підходу щодо принципу гендер-

ної рівності з позиції його послідовного розвитку наголошено на 



82

Грицай І. О. 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

важливості збереження досягнутих результатів у цій сфері укра-

їнським суспільством, доведено необхідність подальшого фор-

мування державно-правових та громадських засад у забезпеченні 

гендерної рівності. Діалектичний підхід до аналізу дотримання 

суспільством та державою принципу гендерної рівності надає під-

стави стверджувати про необхідність створення цілісної системної 

моделі, враховуючи диференційоване різноманіття, що відповідала 

б сучасній дійсності.

Важливим підходом до пізнання принципу гендерної рівності 

є метафізика. Метафізика ґрунтується на граничних, позаекспери-

ментальних принципах і началах буття, знання, культури. З цього 

погляду предмети і явища розглядаються у статиці, як відсторонені 

від впливу інших чинників, що дає можливість «заглянути усереди-

ну» правових явищ, процесів, досліджувати їх ознаки і властивості, 

їх юридичну природу та специфіку [337, с. 41]. Використання мета-

фізичного методу сприяло, окрім іншого, визначенню стану прин-

ципу гендерної рівності у той чи інший історичний період в Україні 

та інших державах світу.

Подальшим фактором еволюції парадигми наукового знання 

(частина знань хоча і набули статичності, проте отримали підкрі-

плення фундаментальними директивами) стає антропоцентризм.

Так, важливе теоретичне та практичне значення для вивчення 

принципу гендерної рівності та механізму його забезпечення має 

антропологічний підхід. Проблематику антропологічного підходу 

вивчали: О. Бандура, Дж. Берман, В. Бігун, Р. Дворкін, О. Грищук, 

Д. Гудима, В. Завальнюк, А. Кауфман, М. Мюллер, Ю. Оборотов, 

В. Оксамитний, О. Петришин, О. Пучков, Н. Рулан, І. Скакун, 

Дж. Фінніс, Л. Фуллер, Г. Харт, Р. Циппеліус, Ю. Цуркан-Сайфу-

ліна, І. Честнов та ін. У цьому контексті антропоцентризм формує 

вектори спрямованості розвитку філософської думки, яка реалізову-

валася завдяки методології нової гуманітарно-наукової парадигми. 

Кожен науковець бажає здійснити революційне відкриття у своїй 

сфері. Й саме людиномірність будь-якого дослідження виступає у 
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ролі стримувача (запобіжника) наукового знання, яке може спри-

чинити катастрофічні наслідки для людства загалом чи окремої йо-

го групи. У контексті нашого дослідження прикладом може стати 

негативна дискримінація однієї чи іншої статевої групи. Тож, ан-

тропологічний підхід виконує свого роду захисну функцію у нау-

ковій сфері.

Щодо принципу гендерної рівності, то хоча первинним і ви-

ступає усвідомлення суспільством необхідності забезпечення рів-

ності жінок і чоловіків, проте все ж провідне значення у цьому 

процесі відіграє діяльність органів державної влади та органів міс-

цевого самоврядування. Так, з метою прийняття справедливих рі-

шень суб’єкти влади мають керуватися об’єктивними положення-

ми дійсності. Іншими словами, незалежно від того, хто є суб’єктом 

владних повноважень — жінка чи чоловік, кожного разу рішення 

має відповідати суспільним потребам на основі рівності, абстрагу-

ючись від особистих емоційних та будь-яких інших оцінок.

Також крізь призму антропоцентризму кожний член суспіль-

ства, й першочергово представники влади, має знати, що будь-які 

дії, спрямовані на заклики до переважання ролі тієї чи іншої статі, 

можуть стати предметом осуду суспільством, однак, у протилежно-

му випадку, — дії з підтримки рівності мають заохочуватися, осо-

бливо на сучасному переламному етапі, адже вони виступають сус-

пільною цінністю.

Концептуальним підґрунтям сучасної філософії є синерге-

тичний підхід. Різні аспекти синергетики обговорювались у ро-

ботах таких авторів, як П. Аллен, Л. Антипенко, В. Афанасьєв, 

К. Бейлі, Б. Блауберг, В. Вайдліх, М. Ейген, П. Йолон, Р. Карпин-

ська, Дж. Каст, П. Корнинг, І. Кривцова, М. Кузьмін, М. Моїсеєв, 

В. Надурак, С. Никольський, М. Попович, Дж. Россер, С. Ситько, 
Дж. Скотт, Г. Хааг, Г. Хакен, Ю. Яковець та багатьох ін.

Синергетичний підхід збагатив науку класом загальнонаукових 

моделей самоорганізації, низкою загальних принципів динаміки та 

саморозвитку складних систем, новим методологічним баченням 
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природи складності [454, с. 3; 543]. Синергетичний підхід сприяє 

зрушенню у способах концептуалізації наукових знань, забезпечує 

розвиток категоріального апарату у сфері гендерної рівності. Так, у 

зв’язку з системним розвитком гендерної рівності у роботі запро-

поновано термін «муніципальна гендерна політика».

У межах синергетичного підходу суспільство «може бути пред-

ставлено нерівноважною системою особливого типу, стійкість 

якого забезпечується штучним опосередкуванням зовнішніх (з 

природним середовищем) і внутрішніх відносин» [544, с. 458]. Цей 

підхід підтверджує думку, що соціальна система має специфічну 

особливість — у ній самоорганізація доповнюється організацією, 

оскільки у суспільстві діють люди, які володіють певним рівнем 

розвитку свідомості та формують власні цілі і процедури їх досяг-

нення. Тому різного характеру регулятивні норми та правила пове-

дінки, у сенсі керуючих блоків системи, формулюються і прийма-

ються для того, аби відкоригувати й виправити недоліки стихійно 

плинних самоорганізованих процесів [578, c. 157]. Синергетичне 

розуміння забезпечення принципу гендерної рівності виражається 

у потребі розумного розширення прав та можливостей реалізовува-

ти ініціативи суспільства з метою гарантування гендерного парите-

ту, стимулювання потенціалу громадськості у цій сфері.

З позицій синергетичного підходу визначено, що в умовах 

розвитку демократичної держави все більше актуалізується питан-

ня залучення членів суспільства до участі у прийнятті державних 

рішень. Саме цей шлях допоможе підвищити ефективність комуні-

кації між владою та громадянським суспільством й вирішити таке 

важливе питання, як підвищення рівня гендерної рівності.

В межах синергетики гендерна рівність постає як складна, 

проте відкрита система, здатна до самоорганізації. У синергетич-

ному ракурсі виявилася змога розкрити та виявити сучасні зако-

номірні зв’язки між складовими механізму забезпечення принци-

пу гендерної рівності. Разом із тим слід враховувати, що не тільки 

механізм забезпечення принципу гендерної рівності у цілому, але і 
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його складові є багатовекторними системами, що саморозвивають-

ся. Синергетика як методологічний підхід дозволила по-новому 

поглянути на проблему усунення суперечностей між різними нор-

мативно-правовими актами, спрямованими на правове регулюван-

ня у сфері забезпечення гендерної рівності, встановити специфіку 

сутності принципу гендерної рівності. З’ясовано, що принцип ген-

дерної рівності самоорганізується у найбільш задовільному для се-

бе напрямі. Найголовнішою ознакою принципу гендерної рівності 

в рамках синергетики є нелінійність його становлення.

Окремий пізнавальний потенціал у вивченні проблематики 

принципу гендерної рівності відіграє комунікативний підхід.

Комунікативний підхід пізнання дозволяє встановити, що ок-

ремі соціальні зв’язки і суспільство у цілому формуються із синтезу 

порядку та хаосу, а не заміни їх один одним. Пов’язано це з тим, 

що соціум належить до нестабільних, постійно функціонуючих, 

дисипативних систем [127, с. 59; 157, с. 63; 637, с. 48-51]. Комуні-

кативний підхід спрямований на збалансування публічних і при-

ватних інтересів та потреб жінок і чоловіків. Вміння та бажання на-

лагоджувати діалог між різними суб’єктами права, у тому числі між 

жінками та чоловіками як окремими соціальними групами, — це 

основа розвитку сучасного суспільства. Комунікативний підхід де-

термінує якісні перетворення у механізмі забезпечення принципу 

гендерної рівності.

Важливе значення для розвитку принципу гендерної рівності 

має діяльність засобів масової інформації, оскільки останні мають 

вагомий вплив на формування суспільної думки. У цьому аспек-

ті необхідною є ефективна комунікація мас-медіа з органами пу-

блічної влади та інститутами громадянського суспільства з метою 

об’єктивного висвітлення стану дотримання принципу гендерної 

рівності в державі.

Інтенсивний розвиток філософії у ХІХ ст. та, особливо, у ХХ 

ст. призвів до появи чималої кількості нових течій та переосмис-

лення вже існуючих. Одною з таких стала філософська гермене-
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втика (hermeneutikos — розуміння, тлумачення). Наука про тлу-

мачення, яка з’явилась як спроба дослідження сакральних текстів 

у Новий Час, перетворилась на дещо більш масштабне завдяки 

Ф. Шлейєрмахеру, В. Дільтею, П. Рікеру та ін. [338, с. 236]. У 

подальшому й донині цій проблематиці присвятили свої праці 

H. Алексєєв, П. Баранов, Й. Брокмейер, В. Верещагін, Дж. Гам-

перц, Т. Дудаш, П. Іванишин, Д. Керімов, С. Кріпке, Е. Кузнєцов, 

В. Курбатов, А. Мережко, B. Нерсесянц, А. Овчинніков, В. Сирих, 

Р. Харрі, Н. Фейрклау, Дж. Фьорс, Г. Хофстеде, Е. Холл, О. Юрке-

вич та багато інших дослідників.

Герменевтика — загальнонауковий феномен, що інтегрує су-

купність принципів, шляхів і методів пізнання, вироблених нау-

кою, зокрема юридичною, що застосовуються в процесі наукового 

пізнання особливостей правової діяльності, її розвитку та практич-

ного перетворення [916, с. 183]. Нині герменевтика як методоло-

гічний підхід набуває все більш прагматичного та універсального 

значення.

Мета юридичної герменевтики полягає не тільки в тому, щоб 

усвідомити сенс норми, але й у тому, щоб перевести цей сенс на 

мову більш конкретних висловлювань, наближених до практичних 

ситуацій настільки, щоб не виникало сумнівів у їх належності нор-

мі, яка тлумачиться, і тим самим полегшити її застосування [491, 

c. 40]. Провідне значення має герменевтика в умовах адаптації ві-

тчизняного законодавства до європейських стандартів, у тому чис-

лі й нормативно-правової бази, пов’язаної із забезпеченням прин-

ципу гендерної рівності.

Застосування герменевтичного підходу уможливить макси-

мально адекватну та об’єктивну інтерпретацію вітчизняного та 

зарубіжного законодавства у сфері гендерної рівності. Так, герме-

невтичний підхід дозволив констатувати, що нормативно-правова 

складова механізму забезпечення принципу гендерної рівності — 

це не комплекс нормативно-правових актів, а складне багаторівне-

ве утворення; як цілісна конструкція нормативно-правова складова 
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механізму забезпечення принципу гендерної рівності представлена 

системою взаємопов’язаних матеріальних і процесуальних норм 

права та ін.

Застосування системного підходу сприяло систематизації та 

узагальненню наявних у науковій сфері поглядів щодо принципу 

гендерної рівності.

Загалом значний внесок у розробку концепції системного під-

ходу і його практичне використання зробили такі вітчизняні та за-

рубіжні дослідники: A. Асмолов, Д. Агейкін, В. Бабкін, І. Блауберг, 

В. Венда, Б. Ганьба, Д. Гвішлані, О. Гранін, Ю. Забродін, Г. Зара-

ковский, B. Зінченко, М. Козюбра, В. Копєйчиков, В. Кузьмін, 

В. Лекторський, В. Ломов, О. Лукашева, Л. Наливайко, Н. Оніщен-

ко, В. Павлов, О. Петришин, В. Погорілко, І. Прангішвілі, П. Ра-

бінович, Ю. Римаренко, В. Садовський, В. Селіванов, В. Сіренко, 

Р. Тополевський, Р. Фейджин, А. Холл, Ю. Шемшученко, Е. Юдін, 

О. Ярмиш та ін. [103; 124; 189; 634; 826].

Значного поширення системний підхід як дослідницький ме-

тод набув у період 1960-1980-х рр. Основні наукові праці щодо за-

стосування системного підходу в галузі суспільних наук припада-

ють на середину 1970-1980-х рр., коли були опубліковані ґрунтовні 

філософські дослідження [162, с. 30]. Нині цей методологічний 

підхід набув широкого застосування.

Системний підхід є таким аспектом дослідження, який перед-

бачає розгляд об’єкта як складного, багатогранного та багатоякіс-

ного явища, що складається з елементів, зв’язки між якими утво-

рюють його відносно незмінну структуру та забезпечують цілісність 

[162, с. 30; 817, с. 12]. Перевагою цього методу для вивчення ген-

дерної рівності є те, що він дозволяє дотримуватися принципів ці-

лісності та єдності у розгляді предмета пізнання; надає можливість 

встановити головні зовнішні ознаки принципу гендерної рівності.

Системний підхід дозволяє розглядати роль жінок та чоловіків 

як взаємопов’язані елементи єдиної системи. Визначено, що прин-

цип гендерної рівності є складним явищем, яке, своєю чергою, 
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виступає окремим елементом більш широких правових явищ і про-

цесів (принципів права). Також визначено, що гендерна рівність 

є одним із фундаментальних принципів розвитку громадянського 

суспільства та правової держави.

Наголошено, що принцип гендерної рівності — відносно са-

мостійне соціальне та політико-правове явище, проте неодмінним 

є виявлення його взаємозв’язків з іншими елементами правової 

дійсності, зокрема принципом верховенства права, принципом за-

конності, принципом справедливості та ін.

Оскільки структура вітчизняного законодавства є досить ба-

гаторівневою та багатоелементною і кожен з цих рівнів досліджу-

вався автономно, то за допомогою системного підходу вдалося 

розкрити розбалансованість системи нормативно-правових актів 

забезпечення принципу гендерної рівності, визначити динаміку у 

цій сфері та запропонувати шляхи вирішення. Вивчення окремих 

елементів принципу гендерної рівності передбачає розкриття їх 

мети та завдань, які мають на початку розгляду узгоджуватися із 

загальною метою всієї системи механізму забезпечення принципу 

гендерної рівності.

Осягнення сутності підходів як складової методології юри-

спруденції і визначення ролі аксіологічного підходу в цій системі 

дозволить не тільки з’ясувати тенденції у світоглядній реальності 

нашого часу, розкрити нові грані правового пізнання, але й вирі-

шити низку актуальних для сучасної юриспруденції теоретичних 

і практичних завдань [848, с. 1]. Аксіологічний підхід використа-

но для визначення місця та ролі принципу гендерної рівності у 

розвитку демократичної держави та громадянського суспільства. 

Дослідження принципу гендерної рівності з позицій аксіологічного 

підходу має важливе суспільно-політичне та науково-дослідне зна-

чення, адже забезпечення гендерного балансу як соціально-право-

вої цінності має стати фундаментом вітчизняної політико-правової 

думки.
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Забезпечення принципу гендерної рівності, безперечно, є на-

дійною гарантією стійкого та передбачуваного розвитку суспіль-

ства. Інституціональний підхід дозволяє охарактеризувати правові 

засади публічних інститутів влади у забезпеченні принципу гендер-

ної рівності та передбачає, що наявність органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, які реалізують функції у дослі-

джуваній сфері, є об’єктивним станом, спрямованим на створення 

та гарантування стабільності у цій сфері. Однак функціонування 

владних структур має обов’язково базуватися на врахуванні сус-

пільної думки, взаємодії відповідних органів влади з громадські-

стю, що забезпечить утворення ефективної інституціональної сис-

теми забезпечення принципу гендерної рівності.

Феноменологічний підхід передбачає відмову від будь-яких 

ідеалізацій та сприйняття єдиної передумови — можливості опи-

сання спонтанного змістовного життя свідомості або інтерпретації 

фундаментальних структур людського існування. Самоочевидні 

структури, що передують нормам права, правовим інститутам та 

правовому мисленню, розуміються як загальне, що є у всіх право-

вих явищах, їх генетичний принцип, який породжує всі можливі 

одиничні прояви права. Відповідно, норми права розглядаються як 

такі, що не створюються і не винаходяться законодавцем, а відкри-

ваються подібно законам математики [337, с. 41-42]. Логіка фено-

менологічних процедур передбачає виявлення смислу предмета як 

мети інтенціонального аналізу, який реалізується через досліджен-

ня структури феноменів відповідно до їхніх складових та конфігу-

рацій [389, с. 83]. Таким чином, феноменологічний підхід дозволяє 

виявити, що рівність у цілому та гендерна рівність зокрема у су-

спільстві є основою людського існування та розвитку його різно-

манітних структур. Феноменологічний підхід забезпечує вивчення 

принципу гендерної рівності з позицій суб’єктивності, об’єктив-

ності та доцільності.

Фактично у кожному дослідженні, до того ж з будь-якої до-

слідної сфери, застосовується історичний метод.



90

Грицай І. О. 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Виведення лише приватних наукових понять поза зв’язком 

з загальнотеоретичною категорією «юридичне пізнання» містить 

певне логіко-формальне протиріччя, оскільки опис приватного 

елемента без розкриття його генезису і закономірностей розвитку, 

тобто поза світоглядних, морально-етичних та інших пізнавальних 

засобів, обмежує теоретичне вивчення та практичне вирішення 

конкретних проблем юридичного пізнання [134, с. 13]. Так, важ-

ливим є гносеологічний аспект у вивченні проблематики гендер-

ної рівності, в рамках якого можливо здійснити тлумачення понять 

«рівність», «рівноправність», «гендерна політика», «державна ген-

дерна політика», «муніципальна гендерна політика» тощо загаль-

нотеоретичних категорій на основі історіографічного підходу до 

аналізу основних етапів їх розвитку, з одного боку, а також гносео-

логічної інтерпретації в системі наукового знання — з іншого. Саме 

історичний підхід є одним із основних способів отримання факто-

логічного матеріалу щодо принципу гендерної рівності, завдяки 

якому констатовано, що принцип гендерної рівності у ході своєї 

еволюції здійснив сутнісну, змістовну та формальну трансформа-

цію; він становить сукупність обумовлених конкретно-історичним 

суспільним розвитком базових ідей, які об’єктивують правові цін-

ності щодо встановлення гендерної справедливості в усіх сферах 

життєдіяльності, та забезпечує становлення правової держави і 

громадянського суспільства тощо.

Метод раціональної реконструкції дозволяє виявити логіку 

становлення, функціонування та перспективи подальшого роз-

витку гендерної рівності в Україні, враховуючи сучасні вітчизняні 

реалії.

Також використання цього методу допомогло встановити, 

що ідея відмінності використовується для легітимації нерівності. 

Використовуючи ідею відмінності, структури влади виправдову-

ють відтворення гендерних режимів, заснованих на гендерній не-

рівності, пояснюючи нерівність як наслідок відмінності [375, с. 9; 

778, с. 15].
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Слід зауважити, що визначення термінів «гендерна рівність» 

та, особливо, «принцип гендерної рівності» є одним із найакту-

альніших питань у сучасній науці. Ці явища були предметом уваги 

багатьох дослідників, якими здійснено низку спроб сформулювати 

та обґрунтувати їх дефініції. У більшості випадків їх концепти ви-

являлися розбіжними, а подекуди суперечливими. Тому саме кате-

горіальний аналіз цих та інших явищ виступив важливою методо-

логічною складовою дослідження.

Прогностичний метод сприяв обґрунтуванню можливих на-

прямів змін у різних сферах життєдіяльності суспільства на основі 

принципу гендерної рівності.

Важливе значення у розгляді досліджуваної проблематики має 

метод класифікації, який насамперед вимагає, щоб матеріал як по-

рівняльний був розподілений не ізольовано, а у його внутрішній 

зв’язаності. Далі, оскільки класифікація матеріалу не може бути 

конкретизована за часом і місцем, запозиченням чи самобутністю, 

цей матеріал виділяється в особливу загальну групу [371, с. 329-330]. 

Метод класифікації сприяв, наприклад, виокремленню різновидів 

громадських організацій у сфері забезпечення принципу гендерної 

рівності за такими класифікаційними критеріями: за сферою діяль-

ності; за статусом чи територією діяльності; за кількістю членів; за-

лежно від мети створення та діяльності. Класифіковано норматив-

но-правову складову механізму забезпечення принципу гендерної 

рівності; нормативно-правові засади державної політики, спрямо-

ваної на досягнення гендерної рівності у Збройних Силах України; 

виокремлено групи суб’єктів інституційної (організаційно-право-

вої) складової механізму забезпечення принципу гендерної тощо.

Цінне науково-практичне значення для опрацьовування пи-

тання принципу гендерної рівності має метод аналізу і синтезу. Так, 

визначивши основні проблеми у механізмі забезпечення принципу 

гендерної рівності, можна розкрити причини досить невисокого 

рівня гендерної рівності в Україні.
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У низці випадків дослідження принципу гендерної рівності 

застосовано статистичний метод. Найбільш повним джерелом по-

казників статистики є переписи населення, що являють собою су-

цільні державні статистичні спостереження, які включають збір де-

мографічних та соціально-економічних даних, що на встановлену 

дату характеризують чисельність та склад населення країни, а та-

кож обробку, узагальнення, поширення та використання результа-

тів [655]. Перевагою переписів є універсальність, широкий спектр 

отриманих даних, детальне документування результатів. Програма 

перепису містить досить широке коло відомостей про кожну лю-

дину, включаючи демографічні, соціальні, економічні характери-

стики, а також інформацію про склад домогосподарств. Переписи 

населення є основним джерелом показників гендерної статистики, 

оскільки забезпечують надійні дані щодо первинних (персональ-

них) характеристик населення залежно від статі [202, c. 37-38]. Ста-

тистичний метод використано, зокрема, у сфері визначення рівня 

безробіття серед чоловіків та жінок різних вікових груп. Проведено 

аналіз статистичних даних Центральної виборчої комісії та інших 

органів державної влади у сфері забезпечення рівності прав жінок 

та чоловіків. Всі охарактеризовані показники дозволили виявити 

тенденції та визначити результати перетворення у досліджуваній 

сфері.

Метод узагальнення застосовано у кожному розділі та у загаль-

ному контексті для підготовки висновків проведеного дослідження.

Останні два методи мають безпосереднє відношення до юри-

спруденції та, як наголошують деякі вчені, є власними методами 

правознавства: догматичний (нормативно-догматичний, юриди-

ко-технічний) та порівняльно-правовий (компаративний) методи.

Так, догматичний метод використовувався майже у кожному 

підрозділі роботи, досить часто виникала необхідність тлумачити 

різні нормативно-правові акти на предмет їх відповідності сучас-

ним вимогам принципу гендерної рівності. Так, було здійснено де-

тальний аналіз ч. 3 ст. 4 Закону України «Про місцеві вибори», яка 



93

Розділ 1 

ПРИНЦИП ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

викликала низку резонансних судових справ та стала підґрунтям та 

свідченням позитивних зрушень у забезпеченні принципу гендер-

ної рівності у представницьких органах місцевого самоврядування. 

Це надало змогу запропонувати нові формулювання до ряду нор-

мативно-правових актів.

Також, запропоновано зміни до Законів України «Про вибо-

ри народних депутатів України», «Про Регламент Верховної Ради 

України» та ряду інших законодавчих та підзаконних норматив-

но-правових актів.

Компаративний метод надав можливість порівняти особливос-

ті механізму забезпечення принципу гендерної рівності в Україні 

та інших державах світу. За допомогою евристичних можливостей 

порівняльно-правового методу досліджено динаміку участі жінок у 

законодавчих органах влади та представницьких органах місцевого 

самоврядування, збройних силах, діяльність громадських організа-

цій, спрямованих на забезпечення реалізації принципу гендерної 

рівності тощо. Все це є провідними чинниками формування та ре-

алізації гендерного паритету в Україні.

Зокрема, на підставі порівняльно-правового методу з метою 

забезпечення принципу гендерної рівності у Парламенті, врахову-

ючи зарубіжну практику, запропоновано етапи реформування по-

літичної системи у забезпеченні гендерного паритету у Верховній 

Раді України.

Не менш важливим елементом методології пізнання прин-

ципу гендерної рівності та механізму його забезпечення є наукові 

принципи.

Принципи пізнання можна розуміти як основоположні ідеї, 

керівні основи пізнавальної діяльності тощо [77, с. 32]. До ос-

новних наукових принципів методології дослідження принципу 

гендерної рівності доцільно віднести: принцип історизму, пізна-

вальний принцип, принцип детермінізму, принцип об’єктивності, 

принцип аргументованості, принцип усебічності, принцип додат-

ковості, принцип комплексності тощо.
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Принцип історизму вимагає розгляду історичних явищ і подій 

відповідно до конкретно-історичних обставин, у їх взаємозв’язку 

і взаємообумовленості. Саме він дозволяє реконструювати осо-

бливості зовнішніх (соціальних, політичних, економічних, куль-

турних) чинників зміни суспільно-політичного становища жінки, 

а також підкреслити вплив комуністичної ідеології та пропаганди 

[434, с. 34]. Із застосуванням принципу історизму, з’явилася змога 

продемонструвати рівень гендерної рівності в різні часи, особли-

вий акцент було зроблено на порівнянні забезпечення принципу 

гендерної рівності з моменту становлення незалежності Україн-

ської держави до сьогодення, розкритті ролі різних публічних та 

приватних суб’єктів у цій сфері.

Загалом щодо науки та, зокрема, проблематики гендерної 

рівності пізнавальний принцип, який ще також називають когні-

тивний, має особливе значення у дослідженні динаміки науки та 

її взаємодії із суспільством та реальністю, де провідну роль має 

поведінка суб’єкта. Межі когнітивного принципу визначаються 

особливістю сфери пізнання. У контексті вивчення принципу ген-

дерної рівності вказаний методологічний засіб зосереджує увагу на 

окремих особах та різних соціальних групах, їх бажанні й вмотиво-

ваності щодо інформаційно-пізнавальних потреб відносно гендер-

ної рівності.

Детермінізм у пізнанні принципу гендерної рівності вико-

ристовується з метою проведення аналізу причинно-наслідкових 

зв’язків у цій сфері, зокрема з’ясування як саме впливає забезпе-

чення принципу гендерної рівності на становлення в Україні демо-

кратичної держави та громадянського суспільства.

Важливе значення для вивчення проблематики принципу 

гендерної рівності має технологічний детермінізм, який вивчали 

в рамках різних суспільних наук Г. Ашин, В. Базилевич, Д. Белл, 

Дж. Гелбрейт, В. Графський, Е. Деменчонок, В. Копилов, Г. Ленк, 

С. Макєєв, І. Малик, Д. Секлер, С. Сорокіна, Е. Тоффлер, Р. Хайл-

бронер та ін. Нині як в юриспруденції, так і в інших наукових 
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сферах недостатньо уваги приділено вивченню технологічного де-

термінізму як методологічного принципу.

Сучасна епоха породжує перед людством складні проблеми 

існування, які багато в чому визначаються постіндустріальним 

розвитком суспільства, транснаціональними процесами в галузі 

культури, інформації та освіти, а також видатними досягненнями 

науки. Завдяки своїм унікальним інтеграційним якостям, здатності 

комплексно взаємодіяти з усіма сферами соціального життя нау-

ка неухильно розширює вплив, набуваючи характеру глобального 

явища сучасності [385, с. 4]. На початку ХХ ст. бурхливий розвиток 

техніки і технологій призвів до значних змін у функціонуванні сус-

пільно-політичних інститутів. Роль технологічного фактору става-

ла все більш очевидною, що призвело до формування окремого на-

пряму технологічного детермінізму. Технологічний детермінізм — 

теорія, яка виходить з положення, що технологічний прогрес ви-

значає соціальний прогрес, а новітні технології трансформують 

суспільство як на інституційному, так і на індивідуальному рівні 

[407, с. 321]. Технічний фактор у розвитку всіх сфер суспільства має 

провідне значення. Технологічний детермінізм як методологічний 

принцип у контексті вивчення принципу гендерної рівності вка-

зує на провідну роль техніки і технології. Застосування новітніх 

технологій може сприяти активному включенню громадськості у 

необхідність забезпечення рівних прав та свобод жінок і чолові-

ків. Разом із тим сучасні технології дозволяють визначити рівень 

ставлення суспільства до гендерної проблематики та здійснювати 

пошук методів щодо вирішення цього питання, наприклад шляхом 

проведення лекційних (ознайомчих) занять та виставлення їх у від-

критий доступ.

Необхідно наголосити на важливості стрімкого розвитку 

інформаційних технологій у сфері науки, що унеможливило по-

дальше штучне стримування гендерних досліджень. Разом з цим 

всесвітня комп’ютерна мережа уможливила появу статево не ди-

ференційованого спілкування, певну свободу від традиційної 
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патріархальної комунікативної моделі та феномену кіберфемінізму 

[798, c. 93]. Важливо, що технологічний детермінізм, як підкреслює 

частина вчених, — це не звичайна сукупність техніки та техноло-

гій, це також створення нової культури, яка інтегрується в загальну 

культуру суспільства та охоплює культуру суспільства щодо гендер-

ної рівності.

Принцип об’єктивності забезпечив повний та ретельний 

аналіз різних явищ у сфері гендерної рівності. Дотримання цього 

принципу унеможливлює появу висновків на підставі особистих 

зацікавлень, уподобань, або ж навпаки — негативного ставлення 

до тих чи інших явищ. Такий підхід дозволив сформулювати ре-

комендації та пропозиції щодо механізму забезпечення принципу 

гендерної рівності відповідно до існуючої правової реальності.

Принцип аргументованості у ході пізнання принципу гендер-

ної рівності проявляється у підтвердженні авторських висновків 

низкою фактів (статистичні дані, соціологічні опитування тощо).

Принцип усебічності вивчення механізму забезпечення прин-

ципу гендерної рівності полягає у розгляді взаємозалежності його 

із змістовно спорідненими явищами.

Принцип додатковості як прояв принципу системного плюра-

лізму покликаний враховувати протилежні, однак такі, що допов-

нюють один одного в єдиній системі властивостей предмету [578, 

c. 120; 793, с. 31]. Додатковість як можливість додати щось інше до 

вже пізнаного явища не означає, що утворене таким чином нове 

знання про це явище набуває завершеного, доконечного вигляду. 

Параметри об’єкта виявляють перманентно непізнаваний його ха-

рактер, у сенсі принципової складності та динамічності природи. 

Власне кажучи, потенціал плюралізму в ідеї додатковості розкри-

вається у перманентній можливості, можливості інакше розв’яза-

ти поставлену задачу, можливості поряд із уже відомою моделлю 

об’єкта розкрити нове його виявлення [578, c. 118]. Принцип до-

датковості, першочергово, вказує на неможливість комплексного 
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пізнання принципу гендерної рівності в рамках конкретної пара-

дигми.

Досягнути міждисциплінарності у вивченні принципу гендер-

ної рівності допоміг принцип комплексності, відповідно до якого 

існує вимога у ході дослідження звернутися не лише до юридичних 

джерел, а й інших соціальних наук: філософії, соціології, політоло-

гії, науки державного управління тощо.

Отже, використання зазначених у роботі методологічних під-

ходів, методів, наукових принципів забезпечить всебічне, неупере-

джене дослідження проблематики принципу гендерної рівності та 

механізму його забезпечення. Визначена система дослідницьких 

засобів принципу гендерної рівності характеризується динаміч-

ністю та потребує подальшого вивчення з метою трансформації у 

майбутньому.

Узагальнюючи концептуально-гносеологічні висновки прове-

деного аналізу методології дослідження принципу гендерної рівно-

сті, зазначимо наступне.

1. Методологія пізнання будь-якого об’єкта завжди є індиві-

дуальною та унікальною. Пов’язано це не лише із різноманітною 

сукупністю методів та принципів, а й черговістю їх застосування та 

поєднання у ході дослідження. Методологія наукового пізнання за-

гальноправових аспектів принципу гендерної рівності має важливе 

теоретичне та прикладне значення і становить самостійний напрям 

у системі наукового дослідження. Вивчення принципу гендерної 

рівності вимагає застосування широкого кола принципів, методо-

логічних підходів і методів наукового пізнання, що зумовлюється 

специфікою предмета дослідження.

2. Враховуючи особливий характер принципу гендерної рів-

ності, саме міждисциплінарний та міжгалузевий підходи до його 

пізнання мають стати в основі вивчення досліджуваної тематики, 

оскільки гендерна рівність є однією із тих проблем, що розгляда-

ються практично кожною суспільною наукою у зв’язку з її високою 
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значимістю для поступального розвитку демократичної держави та 

громадянського суспільства.

3. Методологія дослідження принципу гендерної рівності яв-

ляє собою цілісну систему; є складною, розгалуженою, якісно різ-

номанітною галуззю наукового пізнання; включає концептуальну 

та інструментальну складові, які ефективні лише у взаємодії, під-

силюючи одна одну. Методологія дослідження принципу гендер-

ної рівності — це логічно побудована система наукових принципів, 

методів, методологічних підходів, парадигм, які в комплексі спря-

мовані на отримання науково істинних результатів дослідження 

принципу гендерної рівності та механізму його забезпечення.

4. Вибір методів та принципів дослідження безпосередньо 

залежить від його об’єкта та предмета. Щодо тематики принципу 

гендерної рівності — це: сукупність загальних та спеціальних норм 

права, пов’язані з ними відносини, що виникають у суспільстві; 

наукові здобутки вітчизняних та зарубіжних вчених; національні 

традиції, що формувалися протягом тривалого періоду і мають зна-

чний вплив на розвиток гендерної рівності. Всі зазначені елементи 

у своєму комплексі формують нову правову дійсність, яка потребує 

наукового супроводу на основі дієвої у своїй сукупності методоло-

гічної бази.

5. Керуючись принципами неупередженості та об’єктивнос-

ті, запропоновано структурно-функціональну систему методології 

дослідження принципу гендерної рівності, яка включає такі рівні: 

загальнофілософські підходи, загальнонаукові (міждисциплінар-

ні), спеціальні та власні методи правознавства. Застосування вка-

заних груп методів у комплексі забезпечило всебічність, повноту та 

достовірність висновків і пропозицій.

6. Основними науковими принципами дослідження принци-

пу гендерної рівності та механізму його забезпечення, що утворю-

ють основу проведення наукового пізнання, є: принцип історизму, 

пізнавальний принцип, принцип детермінізму, принцип об’єктив-

ності, принцип аргументованості, принцип усебічності, принцип 



99

Розділ 1 

ПРИНЦИП ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

додатковості, принцип комплексності тощо. Сформульована си-

стема принципів має динамічний характер та потребує подальшого 

удосконалення.

Висновки до розділу 1

1. Принцип гендерної рівності у ході історичного розвитку 

пройшов сутнісне, змістовне і формальне наповнення і трансфор-

мацію. Принцип гендерної рівності слід розуміти як сукупність 

обумовлених конкретно-історичним суспільним розвитком ба-

зових ідей та положень, що об’єктивують правові цінності щодо 

встановлення гендерної справедливості в усіх сферах приватного, 

суспільного та державного життя і забезпечують розвиток правової 

держави й громадянського суспільства. Принцип гендерної рівно-

сті виступає як мета, яку необхідно враховувати у правотворчості 

і правозастосуванні. Принцип гендерної рівності передбачений 

реалізувати першочергово методологічну функцію — надавати за-

соби та способи ефективної реалізації прав людини. Проведений 

аналіз змістовного наповнення принципу гендерної рівності надає 

можливість констатувати його взаємовплив та взаємозалежність 

з іншими фундаментальними принципами права — принципом 

верховенства права, принципом законності та інших, які лише в 

сукупності здатні належним чином викорінити в українському су-

спільстві дисбаланс у правах, можливостях та обов’язках жінок і 

чоловіків та встановити гендерний паритет. Смисловими складни-

ками принципу гендерної рівності є свобода, справедливість, вер-

ховенство права та законність. Гендерна рівність передбачає ство-

рення та використання єдиних правових засобів для всіх учасників 

суспільних відносин — жінок та чоловіків; можливе передбачення 

системи винятків для окремих випадків (позитивна дискриміна-

ція); гарантування організаційних та процесуальних засобів для 

реалізації прав та обов’язків жінок і чоловіків.
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2. Проведений аналіз наукової літератури надає можливість 

виокремити такі основні підходи щодо співвідношення категорій 

«гендерна демократія» та «паритетна демократія»: 1) гендерна де-

мократія та паритетна демократія — явища тотожні; 2) гендерна 

демократія — більш широке поняття, ніж паритетна демократія; 

3) паритетна демократія включає у свій зміст явище гендерної де-

мократії; 4) гендерна демократія та паритетна демократія — само-

стійні, проте взаємозалежні явища. З урахуванням обґрунтованих 

і проаналізованих теоретико-методологічних підходів до визна-

чення термінів «гендерна демократія» та «паритетна демократія» 

їх доцільно розглядати як взаємопов’язані та взаємодетермінова-

ні явища. Видається некоректним стверджувати про меншу зна-

чимість вказаних явищ по відношенню одне до одного. Поняття 

«паритетна демократія» та «гендерна демократія» змістовно знач-

но розширилися у процесі їх ретроспективи та з урахуванням ди-

намічного розвитку суспільних відносин. Узагальнюючи існуючі 

погляди вчених, а також сучасні світові тенденції у досліджува-

ній сфері, термін «гендерна демократія» слід розуміти як систему 

нормативно впорядкованих та передбачених політико-правовими 

принципами прав, свобод та обов’язків жінок і чоловіків, забезпе-

чення можливості їх рівноправної реалізації та дотримання у всіх 

сферах державно-громадської діяльності з урахуванням гендер-

них інтересів і потреб за допомогою відповідного правового ме-

ханізму реалізації. Паритетна демократія — система нормативно 

впорядкованих та передбачених політико-правовими принципа-

ми прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, забезпечен-

ня можливості їх рівноправного здійснення та дотримання у всіх 

сферах державно-громадської діяльності за допомогою відповід-

ного механізму реалізації.

3. Проблематика принципу гендерної рівності та механізму 

його забезпечення має безпосередній стратегічний вплив на всі сфе-

ри життєдіяльності суспільства. Існування гендерного дисбалансу 

практично у кожній сфері, особливо в політичній та управлінні як 
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приватними, так і державними структурами, підтверджує фактичну 

дискримінацію, що не відповідає вимогам сучасної демократичної 

держави. Наукові праці, що стали фундаментом для вивчення про-

блематики принципу гендерної рівності, можна умовно розділити 

на дві великі за обсягом групи: 1) в яких розглядаються загальні 

теоретичні положення: принципу рівності та взаємопов’язаних з 

ним принципів, механізму забезпечення прав людини, державної 

політики, державної чи громадської експертизи, бюджетування то-

що; 2) в яких безпосередньо вивчається принцип гендерної рівно-

сті: механізм забезпечення принципу гендерної рівності, державна 

гендерна політика, гендерна експертиза, гендерне бюджетуван-

ня та ін. Розвиток суспільства та держави у напрямі забезпечення 

принципу гендерної рівності передбачає такі основні напрями, які 

також мають отримати подальший потужний науковий супровід: 

проблеми механізму забезпечення принципу гендерної рівності та 

удосконалення його складових (нормативно-правової та організа-

ційно-правової); модернізація гендерної політики в Україні; вдо-

сконалення забезпечення принципу гендерної рівності у діяльності 

парламенту, уряду, правоохоронних органах, збройних сил, органів 

судової влади, місцевого самоврядування, громадських організа-

цій; принцип гендерної рівності в умовах формування інформацій-

ного суспільства; вирішення питань щодо гендерно обумовленого 

насильства тощо.

4. Методологія дослідження принципу гендерної рівності яв-

ляє собою цілісну систему; є складною, розгалуженою, якісно різ-

номанітною галуззю наукового пізнання; включає концептуальну 

та інструментальну складові, які ефективні лише у взаємодії, під-

силюючи одна одну. Методологія дослідження принципу гендер-

ної рівності — це логічно побудована система наукових принци-

пів, методів, методологічних підходів, парадигм, які в комплексі 

спрямовані на отримання науково істинних результатів досліджен-

ня принципу гендерної рівності та механізму його забезпечен-

ня. Керуючись принципами неупередженості та об’єктивності, 
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запропоновано структурно-функціональну систему методології 

дослідження принципу гендерної рівності, яка включає такі рівні: 

загальнофілософські підходи, загальнонаукові (міждисциплінар-

ні), спеціальні та власні методи правознавства. Застосування вка-

заних груп методів у комплексі забезпечило всебічність, повноту 

та достовірність висновків і пропозицій. Основними науковими 

принципами дослідження принципу гендерної рівності та механіз-

му його забезпечення, що утворюють основу проведення наукового 

пізнання, є: принцип історизму, пізнавальний принцип, принцип 

детермінізму, принцип об’єктивності, принцип аргументованості, 

принцип усебічності, принцип додатковості, принцип комплек-

сності тощо. Сформульована система принципів має динамічний 

характер та потребує подальшого удосконалення.
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2.1. Механізм забезпечення принципу гендерної 

рівності: поняття, елементи, їх загальна 

характеристика

Всебічне гарантування прав людини є об’єктивно можливим 

за умови існування реально діючого механізму забезпечення прин-

ципу гендерної рівності.

В Україні прийнято систему нормативно-правових актів, які є 

різними за змістом, але всі вони безпосередньо чи опосередковано 

встановлюють та регламентують рівність чоловіків і жінок. Також 

законодавством передбачено функції системи державних інститу-

цій у сфері забезпечення гендерної рівності, а інститути громадян-

ського суспільства беруть на себе відповідні обов’язки на добро-

вільних засадах.

Однак до цього часу в Україні не вироблено ефективного, 

комплексного, цілісного механізму забезпечення принципу ген-

дерної рівності. Для практичного формування такого механізму 

необхідними є визначення і теоретична характеристика його по-

няття, елементів, умов дієвості.

Механізм як загальнонаукову категорію досліджували: Т. Аль-

берда, О. Бєлкіна, В. Гуляєв, В. Заславська, М. Козюбра, Л. Лет-

нянчин, Л. Наливайко, О. Петришин, В. Погорілко, В. Речицький, 

Ю. Решетов, Р. Ривкіна, С. Рудницький, М. Ставнійчук, Ю. Тоди-

ка, К. Шундиков та ін. Результати наукових пошуків зазначених 
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вчених створюють емпіричну базу для використання гносеологіч-

них можливостей поняття «механізм» у суспільно-наукових дослі-

дженнях.

Окремі аспекти механізму забезпечення гендерної рівності до-

сліджували представники різних суспільних наук, серед них: полі-

тологи М. Білинська, О. Венгер, Л. Воронько, Л. Гонюкова, А. Іов-

чева, Т. Краснопольська, Н. Педченко, І. Цікул та ін.; економісти 

Г. Герасименко, І. Суліма та ін.; представники науки державного 

управління В. Грицяк, Г. Даудова, Н. Ковалішина, І. Лазар та ін.; 

філософи С. Бондар, О. Власова, Ю. Івченко, О. Кисельова та ін. 

Багатоаспектна категорія «гендерна рівність» є предметом вивчен-

ня різних суспільних наук, проте саме юридична наука розробляє 

основоположні правові засади впровадження гендерної рівності в 

суспільне життя, створює цим умови для її імплементації в політи-

ку, економіку, державне управління, суспільні відносини.

В межах наукових досліджень з різних галузей правничої на-

уки деякі питання механізму забезпечення принципу гендерної 

рівності вивчали такі вчені: Н. Бондаренко, Т. Ганзицька, О. Даш-

ковська, М. Крочук, К. Левченко, Л. Леонтьєва, Т. Марценюк, 

О. Мельник, О. Пищуліна, І. Похловська, С. Рябошапка, О. Сусло-

ва, А. Слатвицька та ін. Проте в юридичній науці досі не вироблено 

цілісного уявлення про механізм забезпечення принципу гендер-

ної рівності. Також відсутні єдині підходи до розуміння його змісту.

У зв’язку з цим постає необхідність теоретико-правової харак-

теристики механізму забезпечення принципу гендерної рівності 

через з’ясування його поняття, ознак, структури для приведення 

до вимог міжнародних стандартів і подальшого ефективного впро-

вадження гендерної рівності в Україні.

Правове забезпечення гендерної рівності в сучасній правовій 

державі має базуватися на ефективному законодавстві, що об’єк-

тивує принципи справедливості, гідності, рівності. При цьому вра-

хування міжнародних стандартів під час розроблення національ-

ного законодавства у сфері гендерної рівності є обов’язковим. Але 
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навіть досконале законодавство не буде дієвим без механізмів його 

практичного забезпечення.

У випадку коли чинне законодавство, що забезпечує принцип 

гендерної рівності, не реалізується у реальному житті суспільства, 

воно є «мертвим», таким, що втратило своє соціальне призначення 

або ніколи його не виконувало.

Гендерна рівність може існувати тільки в суспільстві, де вті-

люються у повсякденних діях і поведінці людей відповідні право-

ві, моральні та етичні норми. Проте реалізація законодавства, що 

об’єктивує принцип гендерної рівності, має підкріплюватись га-

рантіями з боку держави через покладення відповідних обов’язків 

на її інституції.

Закріплений в нормативно-правових актах принцип гендерної 

рівності не буде реальним без його систематичного впровадження 

в суспільне життя через діяльність державних та громадських орга-

нізацій.

Ю. Тодика зазначає, що недостатньо мати матеріальні норми, 

розвинену систему законодавства, а потрібні чіткі механізми їх вті-

лення в життя [823, с. 336-337]. Міжнародний досвід доводить, що 

створення механізмів забезпечення принципу гендерної рівності 

свідчить, наскільки ефективно держава може побудувати об’єдна-

не, розвинуте та поступальне суспільство. Адже рівень захищеності 

прав жінок показує рівень розвитку суспільства, тому нехтування 

проблемами гендерної рівності ставить під сумнів всю систему дер-

жавного управління [211, с. 116; 236, с. 52; 237, с. 22-23; 247, с. 67]. 
Механізм забезпечення принципу гендерної рівності є неодмінною 

складовою комплексного механізму забезпечення прав і свобод 

людини.

Покращення сучасного становища жінки, подолання гендер-

ного розриву, вироблення ефективного механізму забезпечення 

принципу гендерної рівності можливе через його наукову розробку 

з подальшим впровадженням наукових висновків у нормотворчий 

та правозастосовний процес.
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Передусім, слід зазначити, що сьогодні в юридичній літературі 

не використовується єдине поняття, яке б однозначно вказувало на 

механізм забезпечення принципу гендерної рівності. Тому об’єк-

тивною, але не бажаною, є відсутність його єдиного визначення.

Негативно впливає на формування теоретичної концепції ме-

ханізму забезпечення принципу гендерної рівності відсутність пе-

реліку його ознак, основних засад, функцій і, особливо, неузгодже-

ність його структури. Велика кількість питань, пов’язаних з цією 

проблематикою, виникає в науковій літературі стосовно об’єктив-

ної необхідності наукового визначення поняття механізму забез-

печення принципу гендерної рівності. Для його урозуміння слід 

визначити зміст поняття «механізм» та звернутися до етимології 

цього терміна.

Поняття «механізм» несе в собі специфічне смислове наванта-

ження. Його використовують у різних сферах суспільного життя та 

наукових галузях, водночас, у літературних джерелах існує велика 

кількість підходів щодо його розуміння.

Механізм (від грецької μηχαύη, mechane — «машина»; з анг-

лійської mechanism та німецької mechanismus — «механізм») ви-

значається як пристрій, що передає або перетворює рух; внутріш-

ня будова, система чого-небудь; сукупність станів і процесів, з 

яких складається певне фізичне, хімічне та ін. явище [122, с. 695]. 
С. Ожегов у Словнику російської мови визначає термін «механізм» 

як внутрішній устрій (систему ланок) машини, приладу, апарата, 

що приводить їх у дію; систему, пристрій, що визначають порядок 

якогось виду діяльності; послідовність станів, процесів, що визна-

чають собою якусь дію, явище [569]. В Енциклопедичному слов-

нику Ф. Брокгауза та І. Ефрона механізм розуміється як сукупність 

тіл, що обмежують свободу руху один одного взаємним опором; він 

служать для передачі і перетворення руху [920]. У словниковій лі-

тературі «механізм» визначається переважно як технічний пристрій 

чи прилад, оскільки цей термін первинно був притаманний техніч-

ним і природничим наукам.
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Проте згодом він набув поширення і в суспільних науках, де 

його використання також є багатоаспектним. В. Гуляєв зазначає, 

що поняття фізичного світу не можуть беззастережно застосовува-

тися до соціального світу, але не варто відкидати суто механістич-

не розуміння механізму [278, c. 57]. Саме гносеологічні можливо-

сті «механізму» дозволяють пояснити, яким чином задекларовані 

права чи існуючі інтереси суб’єктів суспільно-політичного життя 

реалізуються в дійсності [267, с. 7; 754]. Категорію «механізм» ви-

користовують у таких суспільних науках, як правознавство, еконо-

міка, соціологія, психологія, філософія, державне управління та ін.

Механізм як категорія має значні пізнавальні можливості для 

опису явищ і процесів суспільно-політичного життя. Її застосуван-

ня ускладнює неоднозначне трактування в суспільно-орієнтованих 

науках [753]. Так, термін «механізм» використовують для позначен-

ня різних суспільних явищ і визначають його як сукупність систем, 

процедур та їх логічних зав’язків, способів і засобів тощо.

У суспільно-науковій літературі відсутній консенсус щодо йо-

го змістовного наповнення. Під механізмом розуміють або набір 

певних елементів, або їх дію (взаємодію) чи процес, або зв’язки, 

причому є спроби поєднати предметне і діяльнісне розуміння ме-

ханізму [754]. Але в будь-якому випадку поняттям «механізм» має 

позначатися змістовно наповнене, комплексне, структурне, дина-

мічне явище.

У політичній науці, як правило, політичні механізми виступа-

ють засобом реалізації державної політики [113, с. 5]. За допомо-

гою певних механізмів здійснюється регулювання політичних про-

цесів, які представляють собою стійкі способи впливу на веління 

учасників політичних подій [717, с. 45]. М. Фарукшин зауважує, що 

політична система будь-якого суспільства характеризується наяв-

ністю певних механізмів, які гарантують йому стійкість і життєз-

датність [849].

Схожими за внутрішнім змістом є економічні механізми. 
В економічній науці поширеним є використання такої категорії, як 
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«економічний механізм». Під цим поняттям розуміється сукупність 

економічних структур, інститутів, форм і методів, за допомогою 

яких реалізується вплив на економічні відносини і процеси [359, 

с. 292; 370]. Економічний механізм має специфічні економічні ме-

тоди впливу суб’єкта управління на об’єкт [769, с. 188]. Також його 

утворюють різні економічні заходи [364].

В соціології механізми використовуються для позначення спо-

собу переходу суб’єкта з одного стану в інший, зокрема через вплив 

соціальних інститутів, потрапляючи у сферу впливу яких індивід 

чи соціальна група мають суттєві можливості підвищення власного 

соціального статусу [453, с. 208]. Досліджуючи шляхи взаємодії осо-

бистості із суспільством, соціологи визначили дві групи механізмів 

такої взаємодії: до першої групи віднесли механізми соціалізації 

особистості (соціальна адаптація, індивідуалізація, соціальний 

контроль); до другої — механізми саморозвитку, зміни соціальної 

системи (індивідуальна цілеспрямованість, міжособистісне спілку-

вання, різноманітні способи зв’язку індивідів із суспільством) [495, 

c. 102]. У соціології зміст поняття «механізм» суттєво відрізняється 

від змісту політичних, економічних і юридичних механізмів, між 

якими є деякі спільні риси.

При розгляді первинного походження поняття «механізм» ви-

діляють декілька необхідних та визначальних його властивостей 

як абстрактної категорії, зокрема: 1) динаміку об’єктів; 2) взаємо-

дію частин механізму; 3) взаємообумовленість частин механізму; 

4) системну організацію частин механізму; 5) наявність простих і 

складних частин механізму, які обумовлюють його структуру [547, 

c. 486]. Зазначені властивості притаманні і державно-правовим ме-

ханізмам.

Характеристика явища або процесу як механізму (у найши-

ршому смисловому значенні цього поняття) передбачає: по-пер-

ше, складність його структурної будови; по-друге, системність, 

узгодженість організації його елементів; по-третє, здатність до ди-

наміки, визначеної цілеспрямованої діяльності; по-четверте, його 
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схильність до самоуправління або зовнішнього управління. Оче-

видно, що поняття «механізм» як родова наукова абстракція мо-

же застосовуватися для характеристики достатньо широкого кола 

явищ та процесів [86; 915, с. 13]. Системоутворююче поняття «ме-

ханізм» об’єднує взаємопов’язані елементи, що мають динамічний 

та функціональний зміст.

В юридичній науці поняття «механізм» є поширеним, його ви-

користовують для позначення таких категорій, як «механізм дер-

жави», «правовий механізм», «механізм правового регулювання», 

«механізм гарантування», «механізм державного управління», «ме-

ханізм реалізації» та багато ін. Плюралізм визначень поняття «ме-

ханізм» у юридичній науці не лише доводить його універсальність, 

а й демонструє неоднозначне розуміння його змістовного наванта-

ження.

Підсумовуючи вищезазначене, слід виділити декілька важли-

вих ознак механізму як абстрактної категорії: 1) системність, ло-

гічність і функціональний зміст; 2) динамізм і стабільність; 3) ці-

леспрямованість; 4) постійний характер і ефективність. Зазначені 

властивості притаманні й для юридичних механізмів, відповідно 

і механізму забезпечення принципу гендерної рівності. Але для 

юридичних механізмів, в першу чергу, властивою є правова регла-

ментованість та гарантованість.

Механізм дозволяє пов’язувати елементи забезпечення прин-

ципу гендерної рівності у структурно-функціональний «вузол» і 

надавати їм динамічного змісту.

Ознаки механізму забезпечення принципу гендерної рівності є 

його характерними властивостями, категоріями, що відображають 

його зміст. З метою визначення поняття механізму забезпечення 

принципу гендерної рівності необхідно більш детально дослідити 

такі його головні ознаки:

1)  правова регламентованість. Головною ознакою механізму за-

безпечення принципу гендерної рівності є його правова регламен-

тованість. Юридичні механізми у правовій державі організовані 
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за допомогою методів та засобів правового регулювання. Правове 

регулювання забезпечення принципу гендерної рівності має ґрун-

туватися на засадах верховенства права та справедливості. Норма-

тивно-правове регулювання принципу гендерної рівності здійсню-

ється через систему нормативно-правових актів та інших джерел 

права, яку складають Конституція України, закони України, під-

законні нормативно-правові акти, міжнародні нормативно-право-

ві акти та договори. Важливого значення у забезпеченні принципу 

гендерної рівності набуло індивідуальне (ненормативне) правове 

регулювання, що здійснюється через правозастосування.

2)  системність і функціональний зміст. Характеристиками меха-

нізму забезпечення принципу гендерної рівності є його цілісність, 

системність та наявність зв’язків між елементами. Діалектика роз-

глядає частину і ціле в їхній діалектичній єдності. При утворенні 

цілого виникає нова якість, яка не зводиться до суми властивостей 

частин; проте вона визначається частинами — їх кількістю і пев-

ним типом їхньої взаємодії [280]. Саме поняття системи передба-

чає певну кількість елементів, які її складають, наявність стійких 

відносин, що пов’язують окремі елементи цієї системи [547, с. 553]. 

Система — це порядок, зумовлений правильним, планомірним 

розташуванням та взаємним зв’язком частин чого-небудь [123].

Властивостями системності є: цілісність; якісна визначеність; 

відмежованість відносно середовища; гетерогенність і структу-

рованість; взаємодія частин системи між собою; взаємодія і зв’я-

зок з навколишнім середовищем; наявність інтегральних харак-

теристик; емерджентність; наявність цілей та їх сукупності [789, 

с. 17]. Системність нерозривно пов’язана з логічністю як зв’язків, 

так і механізму в цілому.

Цілісність є складовою системності. Семантично «цілісність» 

означає стан внутрішньої єдності певного об’єкта чи предмета, 

його відносну автономність, незалежність від навколишнього се-

редовища [155, с. 1575; 221]. Цілісність є якісною характеристи-

кою юридичного механізму. Не всі механізми характеризуються 
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цілісністю, тому і їх дієвість та ефективність є незадовільною. Від-

так, важливо організувати в Україні механізм забезпечення прин-

ципу гендерної рівності відповідно до цієї вимоги.

Функціональний зміст досліджуваного механізму означає ви-

конанням ним певної системи функцій з метою підтримки і зміни 

соціальної системи, при цьому всі його елементи та складові вико-

нують власні визначені функції.

3)  динамізм і стабільність. Механізм забезпечення принципу 

гендерної рівності є динамічним явищем, таким, що постійно роз-

вивається, трансформується, удосконалюється і перебуває в безпе-

рервному русі. Проте, для цього механізму, як і законодавства, що 

регламентує його, характерним є поєднання динамізму і стабіль-

ності (тривалого збереження певного якісного стану, його передба-

чуваність).

4)  цілеспрямованість. Цілеспрямованість механізму забезпе-

чення принципу гендерної рівності означає, що його функціону-

вання орієнтоване на досягнення певної мети — реалізацію ос-

новоположного правового принципу рівності в суспільстві через 

досягнення реального стану рівності чоловіків і жінок в усіх сферах 

життєдіяльності.

Мета і цілі механізму забезпечення принципу гендерної рів-

ності визначають його функціональне спрямування і ціннісне зна-

чення. Не вдаючись до їх детальної характеристики, варто зазначи-

ти, що в цивілізованій, правовій, демократичній державі мета і цілі 

юридичних механізмів мають зосереджуватись на гуманістичних 

напрямах розвитку. Тому в Україні механізм забезпечення принци-

пу гендерної рівності має бути спрямованим на реалізацію кращих 

європейських і світових практик у цій сфері.

Так, загальною метою Стратегії гендерної рівності Ради Єв-

ропи на 2018-2023 роки є досягнення ефективної реалізації полі-

тики гендерної рівності та розширення можливостей для жінок і 

чоловіків. Основну увагу впродовж цих років буде зосереджено на 

шести стратегічних напрямках (цілях): 1) запобігання гендерним 
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стереотипам та сексизму й боротьба з такими явищами; 2) запо-

бігання та боротьба з насильством щодо жінок і домашнім на-

сильством; 3) забезпечення рівного доступу жінок до правосуддя; 

4) досягнення збалансованої участі жінок і чоловіків у процесі при-

йняття політичних та суспільних рішень; 5) захист прав жінок-мі-

грантів, жінок-біженців та жінок-шукачів притулку; 6) реалізація 

стратегії досягнення гендерної рівності в усіх політиках та заходах 

[794]. Безумовно, визначені мета і цілі є актуальними для України.

5) гарантованість. Дієвість механізму забезпечення принципу 

гендерної рівності залежить і від його належного гарантування. Га-

рантованість механізму означає наявність загальних і спеціальних 

умов та засобів, що практично забезпечують його функціонування. 

Водночас, механізм забезпечення принципу гендерної рівності не 

можна ототожнювати з гарантіями принципу гендерної рівності, 

оскільки механізм є ширшим, багатоелементним.

6) постійний характер та ефективність. Важливими умовами ре-

алізації механізму забезпечення принципу гендерної рівності є йо-

го постійний характер та ефективність. Головна роль механізмів за-

безпечення гендерного паритету зводиться не тільки до розробки та 

впровадження стратегій забезпечення рівних прав і можливостей, 

а й до спостереження за виконанням та реалізацією програм і про-

ектів щодо поліпшення статусу жінок і чоловіків. Механізми забез-

печення гендерної рівності виконують роль каталізатора інтеграції 

гендерної проблематики в систему прийняття рішень та управлін-

ня [874, с. 188]. Досягнення мети і цілей забезпечення принципу 

гендерної рівності не є підставою для припинення існування відпо-

відного механізму. Ефективність механізму — це співвідношення 

між його функціонуванням і реально досягнутими цілями.

Зазначений перелік ознак механізму забезпечення принципу 

гендерної рівності не є вичерпним і переважно характеризує на-

лежну модель його організації, а не реальну. В Україні спостеріга-

ється невідповідність національного механізму деяким із зазначе-

них ознак, тому визнати його досконалим наразі неможливо.
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На думку Т. Заславської і Р. Ривкіної, при описі механізму не-

обхідно враховувати вивчення окремих його елементів і механізму 

у цілому; окремих елементів таі їх взаємозв’язків; окремих елемен-

тів і складної системи; стану механізму і його динаміки; функцій і 

дисфункцій; дисфункцій та їхніх причин [342, c. 30]. Важливим і 

дискусійним є питання структури механізму забезпечення принци-

пу гендерної рівності. В юридичній літературі немає узгодженості 

не тільки щодо поняття, а й щодо переліку елементів, які входять 

до її складу. Але всі науковці є одностайними в тому, що механізм 

забезпечення принципу гендерної рівності є багатокомпонентним.

Механізм забезпечення принципу гендерної рівності характе-

ризується системністю. Його структурні елементи потребують нау-

кової конкретизації та обґрунтування, тому в першу чергу необхід-

но дослідити наукові підходи щодо їх переліку.

За першим підходом, механізм забезпечення принципу ген-

дерної рівності ототожнюється з суто інституційною (організа-

ційною) його складовою (О. Венгер, Г. Герасименко, Л. Гонюкова, 

О. Кисельова, К. Левченко, Н. Педченко та ін.). Науковці виокрем-

люють в його структурі систему органів публічної влади, інститути 

громадянського суспільства, підприємства, установи, організації 

різних форм власності тощо. Зауважимо, що такий підхід є вузьким 

і не відображає реального змісту механізму забезпечення принципу 

гендерної рівності.

Наприклад, Л. Гонюкова і Н. Педченко визначають, що меха-

нізм забезпечення гендерної рівності — це впорядкована система 

міжнародних, регіональних і національних організаційних струк-

тур державного і громадського характеру [211, с. 116]. Під механіз-

мом забезпечення гендерної рівності О. Венгер розуміє інституцій-

ну урядову та парламентську структуру, яка створюється з метою 

сприяння посиленню ролі жінок та повноцінної реалізації жінкою 

своїх прав [156, c. 142]. Г. Герасименко, також, ототожнює держав-

ний механізм сприяння гендерній рівності в Україні з його суто 

інституційною складовою та зауважує, що національні механізми 
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з питань гендерної політики є другорядними в рамках урядових 

структур [202, с. 142, 150]. У своючергу, К. Левченко наголошує, 

що національний механізм формування та реалізації будь-якого 

напряму політики на рівні держави — це сукупність органів дер-

жавної влади, міжнародних, неурядових, науково-дослідних ор-

ганізацій, які перебувають у тісній взаємодії [481, с. 91]. В цьому 

контексті йдеться про систему органів і не береться до уваги норма-

тивно-правова складова, на основі якої здійснюється забезпечення 

принципу гендерної рівності. Це значною мірою обмежує реальну 

структуру і зміст цього механізму. Безумовно, інституційна скла-

дова є важливим елементом в його структурі, але вона діє в єдності 

поряд з іншими складовими.

Відповідно до другого підходу, забезпечення гендерної рів-

ності здійснюється через одночасно кілька окремих, самостій-

них механізмів, що діють як одне ціле (М. Білинська, Г. Даудова, 

Л. Воронько, І. Лазар, Т. Мельник, А. Слатвицька, І. Цікул та інші). 

Наприклад, Г. Даудова виділяє чотири механізми, через які відбу-

вається реалізація державної гендерної політики: організаційний, 

правовий, економічний, політичний [281, с. 117-118]. А. Слатвиць-

ка, також, виділяє чотири: міжнародний, регіональний, національ-

ний державний і недержавний механізми [783, с. 137]. Т. Мельник 

на прикладі світового досвіду, виокремлює понад п’ятнадцять 

форм механізмів, які відрізняються своєю функціональністю, зо-

крема: міжнародні, регіональні, національні; інституціональні, ор-

ганізаційні, фінансові; правові й неправові; політичні, економічні, 

соціальні, культурні; теологічні, психологічні, праксеологічні та ін. 

[524]. І. Лазар до таких механізмів відносить правові, інституцій-

ні, кадрові, фінансово-економічні, науково-інформаційні та ін-

ші. Механізми формування та реалізації гендерної політики, на її 

думку, формують систему, елементами якої є загальні та спеціальні 

механізми [464, с. 48-49]. Не заперечуючи зазначеного підходу, все 

ж резюмуємо, що він потребує уточнення, оскільки виділені форм 

механізмів не складають єдиного комплексного механізму.
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Філософи заперечують виділення цілого як частини у струк-

турі цілого [280; 917]. Механізм забезпечення принципу гендерної 

рівності є системним явищем, що включає в себе взаємозалежні 

складові, які є простими частинами по відношенню до складного, 

цілого механізму.

Третій підхід є поширеним в юридичній науці не тільки в 

контексті дослідження структури механізму забезпечення прин-

ципу гендерної рівності, а й щодо структурування інших юридич-

них механізмів. Так, О. Дашковська, Т. Ганзицька, Л. Наливайко, 

О. Турута та інші підтримують позицію щодо цілісності юридичних 

механізмів та їх складових. Наприклад, досліджуючи механізм дер-

жави, Л. Наливайко виокремлює чотири його специфічні складові: 

1) правову (сукупність правових норм); 2) структурну (сукупність 

державних організацій); 3) функціональну (система визначених 

функцій); 4) інструментальну (система визначених законодавством 

повноважень, способів, методів, прийомів й засобів) [547, с. 525]. У 

свою чергу, О. Турута виділяє такі елементи юридичного механіз-

му забезпечення реальності прав і свобод громадян: 1) норматив-

ний, що складається з двох елементів — нормативно-матеріальний, 

нормативно-процесуальний; 2) інституційний; 3) процесуальний; 

4) результативний [834]. О. Дашковська обґрунтовує, що механізм 

забезпечення рівних прав і рівних можливостей чоловіків та жінок 

складається з: 1) діяльності органів державної влади; 2) комплек-

сних механізмів формування і розподілу державних ресурсів (бю-

джет, державні програми та ін.); 3) діяльності Уповноваженого з 

прав людини; 4) судового й адміністративного захисту прав люди-

ни і громадянина [283, с. 346]. Наведені приклади структурування 

юридичних механізмів об’єктивно не застосовуються до механізму 

забезпечення принципу гендерної рівності через його специфічну 

мету та призначення. Але використання зазначеного підходу є до-

цільним для вироблення структури механізму забезпечення прин-

ципу гендерної рівності.
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Отже, механізм забезпечення принципу гендерної рівності має 

конкретну структуру, до якої пропонується відносити норматив-

но-правову та організаційно-правову (інституційну) підсистеми.

Відповідно до законів діалектики, комплексного розуміння 

змісту цілого можливо досягти через вивчення властивостей його 

складових частин. Тому для дослідження змісту механізму забезпе-

чення принципу гендерної рівності доцільним є науковий аналіз 

його нормативно-правової та інституційної підсистем.

Нормативно-правова складова механізму забезпечення принципу 
гендерної рівності. В науковій літературі з гендерної тематики норма-

тивно-правова складова ототожнюється з правовими механізмами. 
Правові механізми визначають як сукупність правових засобів, за до-

помогою яких поведінка суб’єктів суспільних відносин приводиться у 

відповідність до приписів, що містяться в нормах права [405, с. 261]. 

Також під цим поняттям розуміють об’єктивований на нормативному 

рівні, системно організований комплекс юридичних засобів, необхід-

ний і достатній для досягнення конкретної цілі (сукупності цілей).
Правові механізми — це прийняття нормативно-правових ак-

тів для визначення засад та шляхів реалізації державної гендерної 

політики [211, с. 117]. Правові механізми як конструкції позитив-

ного права формалізують «набір» юридичних регуляторів: прав, 

обов’язків, заборон, принципів, презумпцій, фікцій, строків, про-

цедур, мір заохочення, мір відповідальності та ін. Змістовна органі-

зація правового механізму відображає внутрішню логіку правового 

регулювання, особливості спеціально-юридичного впливу на пев-

не суспільне відношення, взяте в конкретно-історичному прояві 

[86, c. 66]. Нормативно-правова складова механізму забезпечення 

принципу гендерної рівності — це сукупність правових засобів, за 

допомогою яких суспільство і держава впливають на забезпечення 

принципу гендерної рівності.

До системи нормативно-правового забезпечення у сфері 

реалізації гендерної політики України належать: конституційне 
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регулювання гендерних правовідносин (легітимація найважли-

віших гендерно-паритетних принципів і прав громадян); гендер-

но-правове регулювання (опирається на норми загальних і спе-

ціальних законів, кодексів, постанов уряду, указів і розпоряджень 

Президента України та інших нормативно-правових актів); між-

народно-правове регулювання (співробітництво конвенційного 

типу, міжпарламентське співробітництво, взаємодія виконавчих 

структур, інформаційно-наукова співпраця, взаємодія недержав-

них організацій) [464, c. 128]. Правовий механізм забезпечується 

сукупністю норм та правил, які регулюють гендерні відносини. Він 

включає як набір відповідних законодавчих або підзаконних актів, 

так й інструменти та засоби їх реалізації [281, с. 118].

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08 вересня 2005 р. за-

конодавство з питань забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків складається з Конституції України, цього Закону 

та інших нормативно-правових актів. Якщо міжнародним догово-

ром України встановлено інші правила, то застосовуються правила 

міжнародного договору [662]. Нормативно-правова складова меха-

нізму забезпечення принципу гендерної рівності, як цілісна кон-

струкція, представлена системою взаємопов’язаних матеріальних і 

процесуальних норм права.

Вона знаходить своє об’єктивне відображення у системі чин-

ного законодавства України, яку складають: закони України; підза-

конні нормативно-правові акти; міжнародні нормативно-правові 

акти та договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною 

Радою України.

Проте нормативно-правова складова механізму забезпечення 

принципу гендерної рівності є продуктом еволюції правової систе-

ми, оскільки лише логічно побудована, цілеспрямована та реально 

діюча система правових норм може бути визнана складовою меха-

нізму.
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Правова система, що забезпечує гендерну рівність, має недо-

статні економічні підстави, а механізми контролю та моніторингу 

дотримання законодавства у сфері гендерної рівності є недоскона-

лими [613, с. 57]. Отже, нормативно-правова складова механізму 

забезпечення принципу гендерної рівності потребує комплексного 

дослідження в окремому підрозділі.

Інституційна (організаційно-правова) складова механізму забез-
печення принципу гендерної рівності. В юридичній літературі для 

позначення певних суб’єктів, що діють спільно, використовуються 

такі поняття, як «організаційно-правова», «інституційна» система, 

які поняття є тотожними. Але дослідники механізмів забезпечення 

гендерної рівності часто застосовують термін «інституційний меха-

нізм», що як вже було зазначено є некоректним.

Інституційна (організаційно-правова) складова забезпечуєть-

ся діяльністю суб’єктів, що впливають на забезпечення принципу 

гендерної рівності у суспільстві.

О. Кисельова, досліджуючи інституційні механізми забезпе-

чення гендерної рівності, зазначає, що це урядові та парламентські 

структури, які створюються з метою сприяння посиленню ролі жі-

нок та повноцінній реалізації жінкою своїх прав. Їхнім основним 

завданням є простежити і забезпечити застосування закону, зокре-

ма принципу недискримінації та рівності між жінками і чоловіками 

[378]. Слід зауважити, що зазначений перелік не є повним.

Т. Мельник розширює перелік інституцій та визначає, що ін-

ституційний механізм — це створення органів, державних уста-

нов, призначення окремих посадовців у законодавчій і викона-

вчій владі, в органах місцевого самоврядування, які формують 

та реалізують державну гендерну політику; сприяння створенню 

та діяльності недержавних організацій гендерного спрямуван-

ня; взаємодія органів влади та громадянського суспільства [524]. 
Але дослідниця не відносить до цієї системи судову гілку влади та 

прокуратуру, які відіграють важливу роль у забезпеченні принци-

пу гендерної рівності.



119

Розділ 2. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ

А. Іовчева всю систему державних інституцій структурувала 

на вищі державні установи, регіональні, місцеві установи та спе-

ціальні органи з питань забезпечення гендерної рівності. Вчена 

зазначає що незважаючи на досить обширну та розгалужену систе-

му, недоліком є те, що при великій кількості органів та структур, 

які реалізують гендерну рівність, функції та напрями їх діяльності 

дуже часто дублюються [361, c. 185]. Ця проблема виникла через 

неузгодженість окремих положень нормативно-правових актів, що 

регламентують правовий статус цих інституцій.

Для визначення структури інституційної складової механізму 

забезпечення принципу гендерної рівності доцільно проаналізува-

ти її нормативно-правові основи.

Як вже було зазначено, механізм забезпечення принципу ген-

дерної рівності часто ототожнюють з його інституційною складо-

вою. Така тенденція існує у зв’язку з тим, що Розділ II «Механізм 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» Зако-

ну України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків» від 08 вересня 2005 р. закріплює саме повноваження 

окремих суб’єктів забезпечення принципу гендерної рівності.

У ст. 7 Закону України «Про забезпечення рівних прав та мож-

ливостей жінок і чоловіків» від 08 вересня 2005 р. передбачено, що 

інституційний елемент механізму складають органи, установи та 

організації, наділені пов новаженнями у сфері забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків: Верховна Рада Україн и; 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; Кабінет 

Міністрів України; спеціально уповноважений центральний орган 

ви конавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливо-

стей жінок і чоловіків; органи виконавчої влади та органи місцево-

го самовряд ування, визначені в їх складі уповноважені особи (ко-

ординатори); громадські об’єднання [662].

Для приведення зазначеного Закону у відповідність до Конвен-

ції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і до-

машньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська 
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конвенція) та на виконання положень Національної стратегії у сфе-

рі прав людини від 25 серпня 2015 р. Закон України «Про забезпе-

чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08 вересня 

2005 р. було доповнено ст. 7-1, в якій закріплено перелік  суб’єктів, 

які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству 

за ознакою статі.

Серед них: уповноважений центральний орган виконавчої 

влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків; органи виконавчої влади, зокрема уповноважені підроз-

діли органів Національної поліції України, місцеві державні ад-

міністрації; органи місцевого самоврядування; центри з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги; суди; прокуратура; за-

гальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб; гро-

мадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебува-

ють в Україні на законних підставах. На добровільних засадах мо-

жуть брати участь у відповідній діяльності підприємства, установи, 

організації незалежно від форми власності, громадські об’єднання 

та іноземні неурядові організації, фізичні особи-підприємці, які 

відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні 

послуги, а також фізичні особи, які надають соціальні послуги, у 

тому числі послуги патронату над дітьми [662; 663]. Провідне зна-

чення у забезпеченні гендерного паритету та важливе місце в інсти-

туційній підсистемі механізму забезпечення принципу гендерної 

рівності належить інститутам громадянського суспільства.

Науковці також визнають важливу роль громадянського су-

спільства у забезпеченні гендерної рівності, яке має створити та 

гарантувати середовище, де права людини розглядаються як голов-

ні і практично реалізуються. Це стає реальним лише за умов фор-

мування гендерної культури суспільних відносин, побудованих на 

принципах гендерної демократії [271, с. 370]. Сьогодні, в Україні 

існує і розвивається значна кількість громадських організацій ген-

дерного спрямування, які активно взаємодіють з системою органів 
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державної влади та місцевого самоврядування, науковими устано-

вами та суб’єктами підприємницької діяльності.

Якщо порівнювати ступінь реалізації політики гендерної рів-

ності в різних європейських країнах, то можна помітити тенден-

цію: розвинуті західноєвропейські країни та країни, що входять 

до Європейського Союзу, значно просунулись на шляху розвитку 

інституційних  систем. У цих країнах вони переважно виконали 

свою первісну роль, тобто тут не тільки прийнято відпов ідне за-

конодавство щодо забезпечення рівних можливостей, а й створені 

відповідні урядові і парламентські структури, які контролюють ви-

конання законів. Сьогодні ці країни стоять перед завданням інте-

грувати засади гендерної рівності в усі стратегії та програми на всіх 

рівнях [378]. В Україні інституційна підсистема перебуває на стадії 

розвитку.

Інституційна суть української моделі полягає у тісному поєд-

нанні жорстких правил, зафіксованих у законодавстві, з масовою 

практикою неформальних домовленостей, які дозволяють обходи-

ти закон одавчі норми. Таким чином, гнучкість української моделі 

забезпечує не гнучкість правил, а можливість уникати виконання 

законів [613, с. 57]. Саме через систему неформальних домовлено-

стей жінки і чоловіки в Україні поступаються своїм конституцій-

ним правом на рівність, що значною мірою ускладнює і уповільнює 

досягнення реального стану гендерної рівності у суспільстві.

Пріоритетом функціонування інституційної складової меха-

нізму забезпечення принципу гендерної рівності має бути, зокре-

ма, підвищення рівня правосвідомості громадян, подолання прак-

тики нехтування громадянами своїми законними інтересами.

Висувають такі вимоги щодо ефективного функціонування ін-

ституційних систем: вони повинні бути підпорядковані посадовій 

особі максимально високого рівня в уряді — а саме одному із членів 

уряду; мати децентралізоване планування, виконання і контроль з 

метою залучення неурядових організацій і громад з низового рівня і 

вище; володіти достатнім обсягом ресурсів з точки зору бюджетних 
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коштів і забезпечення кадрами; можливість впливу на розроб-

ку урядом політики в усіх сферах  [156, c. 143]. Для забезпечення 

результативного і комплексного функціонування інституційної 

підсистеми механізму забезпечення принципу гендерної рівності 

важливою є постійна, скоординована співпраця з міжнародними 

правозахисними інституціями.

Провідне  місце у забезпеченні принципу гендерної рівності на 

міжнародному рівні займає ООН з її спеціалізованими комісіями та 

комітетами, а також структура «ООН-жінки». Серед регіональних 

інститутів слід виділити структурні підрозділи Ради Європи, Євро-

пейсь кого Союзу та ОБСЄ [439, c. 126]. Система національних ін-

ституці й є основною складовою механізму забезпечення принципу 

гендерної рівності в Україні. Міжнародні та регіональні (єв ропей-

ські)  інститути відіграють ва жливу роль у забезпеченні гендерної 

рівності в Україні, але не входять до структури інституційної під-

системи національного м еханізму забезпечення принципу гендер-

ної рівності.

Отже, узагальнюючи вищезазначене, пропонується до струк-

тури інституційної (організаційно-правової) складової механізму 

забезпечення принципу гендерної   рівності віднести таких суб’єк-

тів, як: Верховна Рада України, її інституції; Президент України; 

Кабінет Міністрів України, центральні та місцеві органи виконав-

чої влади; Конституційний Суд України та система судів загальної 

юрисдикції; Уповноважений Верховної Ради України з прав люди-

ни; Уповноважений Президента України з прав дитини; Урядовий 

уповноважений з питань гендерної політики; органи місцевого 

самоврядування; прокуратура; адвокатура; центри з надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги; загальні та спеціалізовані 

служби підтримки постраждалих осіб; інститути громадянського 

суспільства (політичні партії, громадські організації, благодійні та 

релігійні організації, професійні і творчі спілки, організації робо-

тодавців, територіальні громади та органи самоорганізації насе-

лення, засоби масової інформації, непідприємницькі товариства і 
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установи тощо); міжнародні та регіональні спеціалізовані установи, 

представництва, фонди та програми, акредитовані в Україні (ООН, 

Рада Європи, ОБСЄ та ін.); підприємства, установи і організації 

різних форм власності.

У ході формування механізму забезпечення принципу гендер-

ної рівності виникає багато дискусійних питань, наукова розробка 

яких пов’язана з потребою надання практичних рекомендацій що-

до забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Створення таких механізмів є способом розбудови державами 

стійкого, справедливого та розвинутого суспільства, напрямком 

здійснення жінками і чоловіками своїх прав і умовами ліквідації 

гендерної дискримінації [439, c. 104]. Розвиток механізму забезпе-

чення принципу гендерної рівності полягає у консолідації та гар-

монізації функціонування його нормативно-правової та організа-

ційно-правової (інституційної) складових.

Але, варто зазнати, що сьогодні як нормативно-правова, так 

і організаційно-правова (інституційна) підсистеми потребують 

суттєвого доопрацювання. Отже, першочергово, необхідними є їх 

науковий аналіз та вивчення з метою надання теоретичних і прак-

тичних рекомендацій щодо удосконалення:

1. Механізм забезпечення принципу гендерної рівності є скла-

довою комплексного механізму забезпечення прав і свобод люди-

ни. Це складна, структурована, динамічна, комплексна система, 

що через нормативно-правову та інституційну (організаційно-пра-

вову) складові цілеспрямовано забезпечує і впроваджує і усі сфери 

суспільного життя принцип гендерної рівності.

2. Ознаками механізму забезпечення принципу гендерної рів-

ності є: 1) правова регламентованість; 2) системність, логічність і 

функціональний зміст; 3) динамізм і стабільність; 4) цілеспрямова-

ність; 5) гарантованість; 6) постійний характер і ефективність.

3. Механізм забезпечення принципу гендерної рівності має 

складну, логічну структуру. До його структури пропонується 
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віднести: нормативно-правову та інституційну (організаційно-пра-

вову) складові.

4. Нормативно-правова складова механізму забезпечення 

принципу гендерної рівності, як цілісна конструкція, представле-

на системою взаємопов’язаних матеріальних і процесуальних норм 

права. Вона знаходить своє об’єктивне відображення у системі 

чинного законодавства, яку складають: закони України; підзаконні 

нормативно-правові акти; міжнародні нормативно-правові акти та 

договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою 

України.

5. Інституційна складова забезпечується діяльністю суб’єк-

тів, що впливають на забезпечення принципу гендерної рівності 

в суспільстві. Структуру інституційної складової механізму забез-

печення принципу гендерної рівності складають: Верховна Рада 

України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 

Президент України, Уповноважений Президента України з прав 

дитини; Кабінет Міністрів України, центральні та місцеві органи 

виконавчої влади, Урядовий уповноважений з питань гендерної 

політики; Конституційний Суд України та система судів загальної 

юрисдикції; органи місцевого самоврядування; прокуратура; адво-

катура; загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих 

осіб; інститути громадянського суспільства (політичні партії, гро-

мадські організації, благодійні та релігійні організації, професійні 

і творчі спілки, організації роботодавців, територіальні громади 

та органи самоорганізації населення, засоби масової інформації, 

непідприємницькі товариства і установи тощо); міжнародні та ре-

гіональні спеціалізовані установи, представництва, фонди та про-

грами, акредитовані в Україні (ООН, Рада Європи, ОБСЄ та ін.); 

підприємства, установи і організації різних форм власності та ін. 

Провідне значення у забезпеченні гендерного паритету та важли-

ве місце в інституційній підсистемі механізму забезпечення прин-

ципу гендерної рівності належить інститутам громадянського су-

спільства.
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2.2. Нормативно-правова складова механізму 

забезпечення принципу гендерної рівності в Україні

Нові виклики, що ставить перед державою суспільство, вклю-

чають вимогу переоцінити підходи до правового регулювання прав 

і свобод людини і громадянина та, особливо, механізмів їх гаранту-

вання. Актуальність дослідження нормативно-правової складової 

механізму забезпечення принципу гендерної рівності в Україні зу-

мовлене сучасним етапом реформування державно-правової дійс-

ності з метою приведення її до вимог принципів гуманізму і спра-

ведливості. Одними зі складових категорії «гідність» є ставлення 

людини до самої себе і ставлення до неї суспільства та держави як 

до особистості. Зміст і розуміння цінності людини не може залежа-

ти від її статі.

Останнім часом захищено чимало кандидатських і доктор-

ських дисертацій, присвячених проблемам гендерної рівності. 

Окремі питання забезпечення гендерної рівності у вітчизняному 

законодавстві досліджували такі вітчизняні науковці, як В. Аге-

єва, Н. Аніщук, В. Близнюк, О. Вовченко, Н. Гапон, Ю. Галустян, 

І. Головашенко, Н. Грицяк, М. Гуренко, О. Дашковська, Т. Жалій, 

Ю. Івченко, Л. Кобелянська, С. Коваль, І. Лаврінчук, К. Левченко, 

Л. Леонтьева, О. Львова, Л. Макаренко, Н. Максименко, О. Матві-

єнко, М. Майор, Т. Мельник, А. Олійник, Н. Оніщенко, О. Пацул-

ко, О. Піжук, С. Плахотнюк, Е. Плісовська, В. Покрищук, Н. Ри-

машевська, З. Ромовська, Ю. Рощин, Л. Смоляр, М. Томашевська, 

Г. Христова, О. Ярош та інші.

Вклад у вироблення теоретичних і практичних рекомендацій 

щодо правового забезпечення гендерної рівності у політичній сфері 

здійснили Л. Кобелянська, О. Матвієнко, С. Матвієнків, Т. Мель-

ник, С. Харисова, Н. Шведова та ін.; у соціальній та економічній сфе-

рі — І. Андрусяк, М. Баксакова, Н. Болотіна, Г. Герасименко, В. Го-

шовська, О. Гришнова, Т. Журженко, Н. Лавріненко, Е. Лібанова, 

Л. Лобанова, О. Макарова, М. Малишева, Е. Мезенцева, Ю. Саєнко, 
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В. Cтешенко, Л. Чуйко та ін.; у сфері охорони здоров’я — 

С. Гордієнко, А. Крапівіна, Н. Римашевська, Л. Чепелевська та ін.; 

у культурно-духовній сфері — А. Брильова, В. Гайденко, С. Ди-

митрова, Т. Дороніна, Н. Зборовська, О. Луценко, Ю. Маслова, 

С. Павличко, Л. Пагуліч, О. Плахотнік, Л. Погоріла, В. Соколь-

ська, Н. Чермалих, І. Царенко Г. Ярманова та ін.

Міжнародно-правове забезпечення генденої рівності до-

сліджували С. Білосорочка, В. Буроменський, О. Кисельова, 

М. Корюкалов, Н. Кушнір, Т. Марценюк, К. Чижмарь та ін.

Незважаючи на широке висвітлення проблем правового ре-

гулювання гендерної рівності у науковій літературі, комплексних 

досліджень нормативного-правової складової механізму забезпе-

чення принципу гендерної рівності в Україні на сучасному етапі в 

умовах євроінтеграції не проведено.

Необхідним є теоретико-правовий аналіз нормативно-право-

вої складової механізму забезпечення принципу гендерної рівності 

для систематизації і подальшого удосконалення та приведення до 

міжнародних стандартів.

Важливою передумовою гендерних змін є нормативно-пра-

вова база, оскільки саме вона офіційно закріплює у суспільстві та 

свідомості людей певні норми поведінки, спрямовані на повагу 

до прав жінок і чоловіків. Законодавство одночасно і відображає 

традиційні суспільні погляди, і визначає їх формування [464, с. 60]. 

Проте в питаннях забезпечення гендерного паритету законодав-

ство має закріплювати не стереотипні погляди на соціальні ролі 

чоловіка і жінки, а прогресивні принципи та гарантії їх рівності як 

суб’єктів права.

Гендерна рівність є складовою загального принципу рівності, 

тобто належить до фундаментальних засад прав людини. Норми 

будь-якої галузі права повинні відповідати загальним принципам 

права, у тому числі й принципу гендерної рівності [584, с. 20]. Фор-

мування правових засад гендерної рівності має базуватися на ідеях 

гуманізму, демократії, справедливості та гідності.
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Правова система включає гендерні відмінності та наділяє жі-

нок і чоловіків певним соціальним статусом, а існуючі гендерні сте-

реотипи й усталена система гендерних відносин впливають на фор-

мування і реалізацію окремих правових інститутів і норм. Гендерні 

відносини стають об’єктом правового регулювання й елементом 

правової системи, тому набувають залежності від будь-яких струк-

турних чи елементарних перетворень у ній [584, с. 4]. Забезпечення 

принципу гендерної рівності можливе в умовах належного право-

вого врегулювання статусу чоловіків і жінок за єдиним підходом в 

окремому нормативно-правовому акті та, аналогічно до нього, в 

усій системі законодавства.

У процесі формування вітчизняної нормативно-правової скла-

дової механізму забезпечення принципу гендерної рівності Україна 

має орієнтуватися на провідну міжнародну практику у цій сфері та 

впроваджувати егалітарну політику.

Нормативно-правова складова механізму забезпечення прин-

ципу гендерної рівності знаходить своє об’єктивне відображення 

у системі чинного законодавства України, яку складають: закони 

України; підзаконні нормативно-правові акти; міжнародні норма-

тивно-правові акти та договори, згоду на обов’язковість яких нада-

но Верховною Радою України. Для комплексного її вивчення необ-

хідно проаналізувати означені складові елементи.

Насамперед, доцільним є аналіз положень Конституції та за-

конів України щодо ефективності закріплення принципу гендерної 

рівності.

Рівність усіх людей у праві означає їх володіння рівними пра-

вовими можливостями як матеріального, так і процесуального ха-

рактеру для реалізації однакових за змістом та обсягом прав і сво-

бод. Основні права, свободи і обов’язки людини і громадянина за-

кріплені в Конституції України. Серед основоположних принципів 

правового статусу людини — конституційний принцип рівності. 

Чинне законодавство деталізує та розвиває конституційні засади 

принципу гендерної рівності.
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У конституціях більшості держав світу закріплено три складові 

принципу рівності: рівність громадян перед законом, рівність не-

залежно від раси і національності, рівність жінки і чоловіка [575, c. 

19]. Основний Закон України відображає загальноприйнятий підхід 

забезпечення цього принципу та передбачає: 1) рівні конституційні 

права і свободи громадян та рівність кожного перед законом (ст. 21); 

2) заборону привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкі-

ри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками (ст. 24); 3) рівність жінки і чоловіка 

(ст. 24). Проте декларування принципу рівності в Конституції Укра-

їни не забезпечує реальної рівності жінок і чоловіків у суспільстві.

Комплекс взаємопов’язаних конституційних норм, що безпо-

середньо чи опосередковано гарантують рівність та недискриміна-

цію осіб, передбачено, зокрема, у ст. 1, 3, 8, 17, 21, 23, 24, 26, 38, 51, 

52, 55, 57, 59 Конституції України. Для представників обох статей 

на засадах рівності гарантовано право на життя (ст. 27); на пова-

гу до гідності (ст. 28); свободу та особисту недоторканність (ст. 29); 

таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції (ст. 31); невтручання в особисте і сімейне життя (ст. 

32); свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право 

вільно залишати територію України (ст. 33); свободу думки і слова 

(ст. 34), світогляду і віросповідання (ст. 35); свободу об’єднання у 

політичні партії та громадські організації (ст. 36); право на звернен-

ня (ст. 40); право власності (ст. 41); право на підприємницьку діяль-

ність (ст. 42); на працю (ст. 43) і на страйк (ст. 44), відпочинок (ст. 

45) та соціальний захист (ст. 46); право на житло (ст. 47), достатній 

життєвий рівень для себе і своєї сім’ї (ст. 48); на охорону здоров’я, 

медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49); освіту (ст. 53); 

свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, за-

хист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав (ст. 54) та ін. 

Обмеження зазначених прав і свобод через гендерно обумовлені 

чинники у правовій державі не можуть бути допущені.
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На основі конституційних норм приймається і розвивається 

галузеве законодавство. Конституційно-правові засади принципу 

гендерної рівності є конкретними і чіткими, проте законодавство 

має розгалужений характер.

В Україні формування національного законодавства, що за-

кріплює рівність чоловіків і жінок, відбувається під впливом між-

народних стандартів у сфері прав людини та гендерної рівності.

Нормотворчу діяльність щодо забезпечення принципу гендер-

ної рівності на міжнародному рівні здійснюють ООН, Рада Європи, 

Європейський Союз, ОБСЄ та інші міжнародні організації. Украї-

на, поділяючи цінності міжнародного співтовариства, приєдналась 

до переважної більшості міжнародних актів у цій сфері.

Основні міжнародні акти, що визначають стандарти рівності 

людей, їх соціальну цінність, незалежно від статі, можна поділити 

на загальні та спеціальні. Так, до загальних відносяться: Загальна 

декларація прав людини від 1948 р., Конвенція про захист прав лю-

дини і основоположних свобод від 1950 р., Міжнародний пакт про 

громадські та політичні права від 1966 р., Пакт про соціально-еко-

номічні та культурні права від 1966 р. та інші.

Після оприлюднення Загальної декларації прав людини від 

1948 р. виникла потреба у створенні окремого документа, присвя-

ченого правам жінок. Проблема була пов’язана з тим, що існуючі 

декларації не допомагали ліквідувати нерівність чоловіків та жінок 

у різних сферах та різних країнах [328, с. 21]. Це зумовило розроб-

ку системи спеціальних актів для закріплення міжнародних стан-

дартів, які мали б активізувати роботу держав-членів ООН у сфері 

утвердження рівних прав та можливостей чоловіків і жінок.

Міжнародні стандарти гарантування гендерної рівності, не-

дискримінації та захисту від гендерно обумовленого насильства 

закріплено в таких спеціальних міжнародних актах ООН, як: 

Конвенція про політичні права жінок від 1952 р., Конвенція про 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 1979 р., Статут 

Організації Об’єднаних Націй від 1945 р., Конвенція про боротьбу 
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з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами 

від 1949 р., Декларація про ліквідацію дискримінації стосовно жі-

нок від 1967 р., Резолюція Ради Безпеки ООН № 1325(2000) «Жін-

ки. Мир. Безпека» та інших резолюціях у цій сфері.

Серед зазначених міжнародних актів необхідно виділити Кон-

венцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 

1979 р., у ст. 5 якої визначено, що держави-сторони мають вжити 

усіх заходів з метою зміни соціальних та культурних моделей по-

ведінки чоловіків і жінок для всіх проявів, що ґрунтуються на ідеї 

неповноцінності чи зверхності однієї із статей; забезпечити, щоб 

сімейне виховання включало правильне розуміння материнства як 

соціальної функції і визначало загальну відповідальність чолові-

ків і жінок за виховання та розвиток своїх дітей [412]. Спеціально 

створений Комітет ООН з ліквідації дискримінації стосовно жінок 

здійснює роботу щодо деталізації та посилення Конвенції через на-

дання рекомендацій державам-членам.

Проблема забезпечення принципу гендерної рівності в Україні 

ускладнена через неналежне виконання та, іноді, ігнорування ре-

комендацій міжнародних організацій. Формалізм у виконанні за-

уважень Комітету ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо 

жінок ставить під сумнів міжнародного співтовариства прагнення 

України до встановлення гендерного паритету.

Досягнення гендерної рівності є ключовим елементом у реалі-

зації місії Ради Європи. Комітет Міністрів і Парламентська Асамб-

лея Ради Європи прийняли велику кількість конвенцій та рекомен-

дацій, які скеровують процеси розвитку гендерної рівності в Єв-

ропі та у світі і впливають на них [794]. Ключовим європейським 

документом на сучасному етапі є Стратегія гендерної рівності Ради 

Європи на 2018-2023 рр.

Загальною метою Стратегії є досягнення ефективної реалізації 

політики гендерної рівності та розширення можливостей для жі-

нок і чоловіків у державах-членах Ради Європи шляхом підтримки 
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імплементації наявних документів та зміцнення нормативно-пра-

вового доробку Ради Європи в галузі гендерної рівності під ке-

рівництвом Комісії з гендерної рівності (GEC) [794]. В її основу 

покладені попередньо розроблені Радою Європи та апробовані 

державами-членами стандарти гендерної рівності.

Сьогодні проблема забезпечення гендерної рівності є глобаль-

ною. Найбільшого прогресу в її розв’язанні досягли країни Євро-

пейського Союзу, зокрема, скандинавські. Вони характеризуються 

високорозвиненою правовою системою та демократичними інсти-

тутами, а також нижчим, порівняно з Україною, рівнем правово-

го нігілізму. У країнах ЄС велику увагу приділено саме практиці 

правозастосування та правореалізації у сфері гендеру. Відповідній 

діяльності обов’язково передує розробка та прийняття гендер-

но розвиненого законодавства, запровадження якого забезпечує 

досягнення принципу гендерної рівності та паритету [584, с. 24]. 
Розроблена міжнародними організаціями система правових актів і 

рекомендацій щодо утвердження гендерної рівності має неухильно 

враховуватись Україною.

Міжнародні документи у сфері гендерної рівності, зокрема, 

стали основою для формування відповідної нормативної основи 

забезпечення рівних прав і свобод людини і громадянина в Україні.

До базових нормативно-правових актів, предметом правового 

регулювання яких є принцип гендерної рівності, відноситься За-

кон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків» від 08 вересня 2005 р. Метою цього Закону є досягнення 

паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяль-

ності суспільства [662]. В цьому Законі визначено спрямування дер-

жавної політики на закріплення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків; запроваджено обов’язкове проведення гендерно-правової 

експертизи; заборонено дискримінацію за ознакою статі; визначено 

систему суб’єктів, що наділені повноваженнями у сфері гарантуван-

ня рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; передбачено за-

сади забезпечення гендерної рівності у конкретних сферах; введено 
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позитивні дії; встановлено відповідальність за порушення законо-

давства про рівність прав та можливостей жінок і чоловіків.

Аналіз Закону України «Про забезпечення рівних прав та мож-

ливостей жінок і чоловіків» від 08 вересня 2005 р. дозволив дійти 

висновку про його недосконалість. Більшість питань, які є пред-

метом правового регулювання цього Закону, вже врегульовані чин-

ним законодавством. Відбулось дублювання положень низки нор-

мативно-правових актів, що закріплюють повноваження суб’єктів 

забезпечення принципу гендерної рівності, внаслідок чого утвори-

лись колізії.

Закон розроблено з порушенням вимог юридичної техніки: 

в ньому недостатньо конкретизації та бракує визначень основних 

понять. Водночас, наявні прогалини, назви деяких статей і навіть 

розділів не відповідають їх змісту.

Загалом, нормативно-правовий акт має декларативний харак-

тер, оскільки не закріплює дієвого механізму забезпечення гендер-

ної рівності та протидії дискримінації.

Ефективне функціонування Закону України «Про забезпечен-

ня рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08 вересня 

2005 р. і досягнення позитивних результатів у реалізації принци-

пу гендерної рівності можливі лише за умови вироблення механіз-

му впровадження положень цього Закону з урахуванням вимог не 

формального, а сутнісного підходу [601, с. 45]. Варто зауважити, 

що, попри наявні недоліки, в незалежній Україні зазначений нор-

мативно-правовий акт був першою спробою комплексно і систем-

но забезпечити рівні права та можливості жінок і чоловіків.

Гендерно обумовлене насильство є проявом порушення прин-

ципу гендерної рівності. Законодавство у сфері протидії домаш-

ньому насильству є неодмінною складовою нормативно-правової 

складової забезпечення принципу гендерної рівності.

За статистикою, щороку в Україні понад 150 тис. жінок потер-

пають від насильства. Протягом дев’яти місяців 2017 р. за допомо-

гою до поліції звернулися 83 964 особи [836]. Більшість жертв — 
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жінки. Офіційна статистика, наведена за результатами звернень, 

не відображає реальної проблеми. Враховуючи, що жертви домаш-

нього насильства не завжди готові звернутися до поліції, реальна 

кількість таких правопорушень є значно більшою.

Ця ситуація виникла у зв’язку з тим, що Закон України «Про 

попередження насильства в сім’ї» від 15 листопада 2001 р. не за-

кріпив дієвого механізму реагування держави на факт домашнього 

насильства. Необхідним і очікуваним кроком в утвердженні прин-

ципу гендерної рівності, недискримінації і протидії домашньому 

насильству в Україні є ратифікація Конвенції Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству 

(Стамбульської конвенції).

7 грудня 2017 р. Закон України «Про попередження насильства 

в сім’ї» від 15 листопада 2001 р. було скасовано у зв’язку з прийнят-

тям Закону України «Про запобігання та протидію домашньому на-

сильству», який передбачив, відповідно до міжнародної практики: 

організаційно-правові засади та радикальні методи запобігання та 

протидії домашньому насильству; ефективне реагування на факти 

домашнього насильства шляхом запровадження механізму взаємо-

дії суб’єктів; надання допомоги та захисту постраждалим особам, 

забезпечення відшкодування шкоди, завданої домашнім насиль-

ством; належне розслідування фактів домашнього насильства, 

притягнення кривдників до передбаченої законом відповідально-

сті та зміну їх поведінки [663]. У перехідних положеннях Закону 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

від 07 грудня 2017 р. п  ередбачено низку норм для удосконалення 

та приведення Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» від 08 вересня 20 05 р. у відповід-

ність до Стамбульської конвенції.

Зокрема, до Закону було додано такі важливі дефініції, як: дис-

кримінація за ознакою статі; позитивні дії; насильство за ознакою 

статі; запобігання насильству за ознакою статі; протидія насильству 

за ознакою статі; оцінка ризиків; обмежувальний припис стосовно 
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кривдника та інші. Удосконалено перелік суб’єктів, що здійснюють 

заходи у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою ста-

ті, а також розширено повноваження Кабінету Міністрів України, 

омбудсмена, Міністерства соціальної політики України. Визначено 

повноваження центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у цій сфері та передбачено утворення загальних та спеці-

алізованих служб підтримки постраждалих осіб. Надано додаткові 

права громадським об’єднанням та іноземним неурядовим органі-

заціям, засобам масової інформації у гарантуванні рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, запобіганні та протидії насильству 

за ознакою статі. Закон доповнено Розділом V-1 «Запобігання та 

протидія насильству за ознакою статі».

Важливим у забезпеченні принципу гендерної рівності є пра-

вове врегулювання механізму протидії дискримінації за ознакою 

статі. Вагоме значення має Закон України «Про засади запобігання 

та протидії дискримінації в Україні» від 06 вересня 2012 р. [664], що 

встановлює правові засади запобігання та протидії дискримінації.

Під дискримінацією в Законі розуміється ситуація, за якої осо-

ба та/або група осіб, зокрема, за ознакою статі зазнає обмеження у 

визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-

якій формі, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, 

об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належ-

ними та необхідними [664]. Серед «захищених ознак» найбільше 

уваги науковці приділяють саме статі.

Покликання заборони дискримінації полягає не лише в номі-

нальній забороні легітимності гендерної диференціації, але й у га-

рантуванні фактичної рівності через створення для жінок рівних з 

чоловіками умов користування своїми правами. Проте відсутність 

реальних механізмів захисту осіб, що постраждали від дискримі-

нації, свідчить про неефективну протидію та боротьбу з дискри-

мінацією в Україні, зокрема за допомогою інструментів судового 

захисту [724, с. 24, с. 118]. На сьогодні, від гендерної дискримінації 

страждають переважно жінки, хоча права чоловіків, також стають 
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об’єктом дискримінації. Судове оскарження цього правопорушен-

ня не є поширеним через неготовність постраждалих осіб зверта-

тися за захистом, а юридична відповідальність за порушення анти-

дискримінаційного законодавства не деталізована в адміністратив-

ному, кримінальному, цивільному законодавстві.

Аналіз застосування Закону України «Про засади запобігання 

та протидії дискримінації в Україні» від 06 вересня 2012 р. свідчить 

про недостатність імплементаційних механізмів його реалізації. 

Зокрема, практика застосування судами цього Закону свідчить, 

що його положення використовуються лише як вторинне джере-

ло тлумачення позовних вимог позивача, тоді як у значній кілько-

сті випадків позивач звертався до суду з вимогою встановити саме 

факт дискримінації за певною ознакою [651]. Тому з метою удоско-

налення антидискримінаційного законодавства був розроблений 

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодав-

чих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобі-

гання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)» 

від 20 листопада 2015 р.

З 2016 р. Закон чекає на розгляд у другому читанні. Актуаль-

ність його прийняття обумовлена тим, що він передбачає усунення 

прогалин, удосконалення юридичної відповідальності за дискри-

мінацію, посилення контрольних повноважень Уповноважено-

го Верховної Ради України з прав людини тощо. Зазначені зміни 

сприяють удосконаленню механізму забезпечення принципу ген-

дерної рівності, але в системі чинного законодавства діє низка 

нормативно-правових актів, що закріплюють юридичну нерівність 

чоловіків і жінок.

Важливою є гармонізація національного законодавства, що 

забезпечує принцип гендерної рівності з європейськими стандар-

тами прав людини.

Принцип гендерної рівності забезпечується низкою галузевих 

законів: конституційного, адміністративного, цивільного, кри-

мінального, трудового, сімейного, медичного, інформаційного, 
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екологічного спрямування тощо. Закони, що закріплюють прин-

цип гендерної рівності, регулюють суспільні відносини в різних 

сферах суспільного життя.

Для розуміння нормативно-правової підсистеми механізму за-

безпечення принципу гендерної рівності необхідно проаналізувати 

нормативно-правові акти, що закріплюють цей принцип в різних 

галузях законодавства.

Конституційне законодавство. Система законів, що містять 

конституційні норми, є розгалуженою, тому для їх аналізу доціль-

но спиратися на підхід до класифікації інститутів конституційного 

права за предметом правового регулювання.

За цим критерієм відмежовують такі конституційно-правові 

інститути, як: основ конституційного ладу, конституційно-право-

вого статусу людини і громадянина, форм безпосередньої демокра-

тії, парламентаризму, глави держави, системи органів виконавчої 

влади, судової влади, конституційної юстиції, територіального 

устрою, місцевого самоврядування тощо [851, с. 52]. Для урозумін-

ня нормативного закріплення принципу гендерної рівності необ-

хідно проаналізувати правові засади окремих конституційно-пра-

вових інститутів.

Законодавство, що регулює статус людини і громадянина в 

Україні. В основу нормативно-правового забезпечення принципу 

гендерної рівності покладено законодавство про правовий статус 

людини.

У Законі України «Про громадянство України» від 18 січня 

2001 р. на засадах гендерної рівності визначено правовий зміст гро-

мадянства України. Одним із принципів законодавства про грома-

дянство є рівність громадян [657]. Закон не закріплює дискриміна-

ційних поло жень, що утворюють гендерний розрив громадян. Але 

в Україні на постійній основі проживає велика частка осіб, які не 

мають громадянства.

Експерти Представництва Верховного комісара ООН у справах 

біженців нарахували в Україні понад 82 тис. осіб без громадянства. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ

Це найбільша кількість «негромадян своєї держави» в Європі [367]. 

Позитивним є те, що в Законі України «Про правовий статус іно-

земців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 р. [689] відсутні 

норми, що порушують принцип гендерної рівності або детерміну-

ють дискримінацію однієї із статей.

Понад 3 тис. осіб отримали статус біженців в Україні [120]. 
Порівняно з більшістю європейський країн кількість біженців в 

Україні є відносно невисокою. Правовий статус біженців та осіб, 

які потребують захисту в Україні, передбачено Законом України 

«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасово-

го захисту» від 08 липня 2011 р. [643]. Водночас у Законі не визнано 

підставою надання статусу біженця чи особи, яка потребує додат-

кового захисту через обґрунтовані побоювання стати жертвою пе-

реслідувань за ознакою статі.

Це не порушує положення Конвенції про статус біженців від 

28 липня 1951 р. [414], оскільки, завдана в приватній сфері шкода 

не вважається переслідуванням. Проте, необхідно враховувати, що 

стать особи може бути причиною переслідувань на публічно-пра-

вовому рівні.

Починаючи з середини 1980-х рр. спостерігається більший 

вплив статі заявника на результати розгляду заяви про надання ста-

тусу біженця. Так, враховується, що переслідування відбуваються 

у різних формах (сексуальне насильство і зґвалтування, примусо-

вий шлюб, калічення жіночих статевих органів, торгівля людьми з 

метою примусової проституції або сексуальної експлуатації тощо). 

Причини переслідувань також відрізняються (ЛГБТ-спільноти мо-

жуть зазнавати насильства чи дискримінації, або жінка може бути 

покарана своєю сім’єю чи спільнотою в результаті її нездатності 

дотримуватися правил поведінки, покладених на неї, як на пред-

ставницю своєї статі) [344, с. 11]. Отже, до підстав надання статусу 

біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, варто дода-

ти підставу «побоювання стати жертвою переслідувань за ознакою 

статі», а також внести до Закону України «Про біженців та осіб, 
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які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08 липня 

2011 р. відповідні поправки.

Для України проблема внутрішнього переміщення не є новою, 

але анексія Криму, збройна агресія Росії на території Донецької та 

Луганської областей спричинили безпрецедентну за обсягом вну-

трішню міграцію громадян України. Держава зіткнулась з низкою 

проблем щодо їх захисту, серед них — дискримінація. В Законі 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб» від 20 жовтня 2014 р. прямо не закріплено принцип гендерної 

рівності внутрішньо переміщених осіб, але і не розрізняється пра-

вовий статус чоловіків і жінок.

Проте в ст. 14 Закону заборонено дискримінацію внутрішньо 

переміщених осіб і визначено, що вони користуються тими ж пра-

вами і свободами, як інші громадяни України. Забороняється дис-

кримінація при здійсненні ними будь-яких прав і свобод на підста-

ві того, що вони є внутрішньо переміщеними особами [660]. При 

правовому закріпленню прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб необхідно враховувати різницю у потребах чоловіків, жінок, 

дітей і літніх людей. Експертне середовище та громадськість акцен-

тують увагу на тому, що внутрішньо переміщені жінки знаходяться 

в складнішому соціально-економічному становищі, ніж чоловіки.

Протил ежним є підхід до закріплення принципу гендерної 

рівності осіб, які перебувають на т имчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим. У Законі України «Про  забезпечен-

ня прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово оку-

пованій території України» від 15  к вітня 2014 р. зосереджено увагу 

на захисті лише окремих прав і свобод людини і громадянина на 

тимчасово окупованій території. До них не віднесено принципи 

рівності та недискримінації. Проте особи, які перебувають на тим-

часово окупованій території, об’єктивно не можуть користуватися 

всім обсягом прав, свобод та гарантій, які надані законодавством 

України.
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У ст. 18 Закону визначено, що громадянам України гарантуєть-

ся дотримання у повному обсязі прав і свобод, передбачених Кон-

ституцією України, після залишення ними тимчасово окупованої 

території. Права, свободи та законні інтереси осіб, які переселяють-

ся з тимчасово окупованої території України, визначені Законом 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміще-

них осіб» від 20 жовтня 2014 р. [661]. Громадянам, які перебувають 

на тимчасово окупованій території, Українська держава не може 

практично забезпечити принцип рівності, в тому числі і гендерної. 

Вирішення  цієї проблеми буде можливим лише після відновлення 

суверенітету України на території Кримського півострову.

Законодавство, що передбачає основні засади та механізми де-

мократії, забезпечує рівність чоловіків і жінок в політичній сфері. 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про політичні партії в Україні» 

від 05 квітня 2001 р. [685] право об’єднання у політичні партії на-

лежить, виключно громадянам України, які мають право голосу на 

виборах. В ст. 7, 8 Закону України «Про громадські об’єднання» від 

22 березня 2012 р. [656] визначено, що членами (учасниками) гро-

мадського об’єднання можуть бути громадяни України, іноземці та 

особи без громадянства, юридичні особи приватного права. Отож, 

членство в політичних партіях та громадських об’єднаннях не об-

межене для представників певної статі.

В ч. 8 ст. 2 Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» від 17 листопада 2011 р. [644], п. 4 ст. 2 та п. 1 ч. 4 ст. 3 За-

кону України «Про вибори Президента України» від 05 березня 

1999 р. [645], ч. 6 ст. 3 Закону України «Про місцеві вибори» від 

14 липня 2015 р. [680] заборонено будь-які прямі або непрямі при-

вілеї чи обмеження виборчих прав громадян України за ознакою 

статі. Цей принцип стосується як активного, так і пасивного ви-

борчого права. Виборче законодавство не встановлює статевих 

цензів. Але на практиці ці норми об’єктивно не спроможні гаран-

тувати пропорційне представництво жінок і чоловіків в органах пу-

блічної влади, склад яких формується на виборах. Електорат може 
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не підтримати кандидата на виборах, в тому числі і через стать, — 

це не є порушенням принципу гендерної рівності, але демонструє 

наявність гендерних стереотипів у суспільстві.

Щодо доступу громадян до референдного процесу, то сьогодні 

це питання законодавчо не врегульовано, оскільки Закон України 

«Про всеукраїнський референдум» від 6 листопада 2012 р. визна-

но неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду 

№ 4-р/2018 від 26 квітня 2018 р. Зазначений нормативно-правовий 

акт гарантував рівний доступ до права голосу для представників 

обох статей. Важливо, щоб у новому законі про референдуми збе-

рігся зазначений принцип.

В Україні триває пошук методів розв’язання проблеми дис-

кримінації жінок, які б сприяли їх активному включенню в усі про-

цеси розвитку сучасного суспільства та залученню до розроблення і 

прийняття економічних, політичних, соціальних і правових рішень 

на всіх рівнях влади [330, с. 12]. Сьогодні Україна як демократична 

держава підтримує загальновизнаний підхід у забезпеченні рівної 

участі жінок і чоловіків у політичному житті. Хоча кількість жінок 

у цій сфері збільшується, різниця у доступі до політичних прав для 

чоловіків і жінок є помітною.

У загальному рейтингу серед 193 країн світу Україна за рівнем 

представництва жінок у законодавчому органі (12,3 %) посідає ли-

ше 146 місце. Посилення ролі жінок у громадсько-політичному 

житті є зобов’язанням держави згідно з ухваленою у 1979 р. Конвен-

цією про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок [154]. У 

рамках ратифікованих «Цілей розвитку тисячоліття ООН» Україна 

зобов’язалась до 2015 р. забезпечити гендерне співвідношення на 

рівні не менше 30 до 70 % тієї чи іншої статі у представницьких ор-

ганах влади та вищих щаблях виконавчої влади [119]. У ст. 4 Закону 

України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 р. передбачено, що 

представництво осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів у 

депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах має ста-

новити не менше 30 % загальної кількості кандидатів у виборчому 
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списку [680]. Досвід проведення місцевих виборів довів, що після 

внесення такої поправки ситуація залишилась незмінною.

Відсутність у виборчих законах процедури формування пар-

тійного списку та порядку розподілу місць у ньому не забезпечує 

жінкам рівних з чоловіками можливостей бути обраними до пред-

ставницьких органів. Тому конституційне право бути обраним 

(пасивне виборче право), яке гарантується і жінкам, і чоловікам, 

залишається здебільшого декларативним для жінок [464, с. 34]. Ви-

рішення цієї проблеми вбачається у закріпленні в Законі України 

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 

Законі України «Про політичні партії в Україні» та виборчому зако-

нодавстві не тільки заходів позитивної дискримінації у формі ген-

дерного квотування, а й визначення дієвих механізмів стимулю-

вання та контролю за їх виконанням, санкції за неврахування.

Парламентське законодавство. В ст. 1 Закону України «Про 

статус народного депутата України» від 17 листопада 1992 р. надано 

гендерно нейтральне визначення поняття «народний депутат Укра-

їни» [699]. В цьому Законі взагалі відсутні норми, які б мали ген-

дерне «забарвлення». Такий підхід зберігається і в Законі України 

«Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 р., що 

визначає процесуальний порядок роботи парламенту, не порушую-

чи принципу гендерної рівності [694]. Закон України «Про коміте-

ти Верховної Ради України» від 04 квітня 1995 р. [677] не обмежує 

членство чоловіків і жінок у комітетах, а процедура формування 

комітету не сприяє гендерній дискримінації.

Законодавство, що регулює статус глави держави, також є ген-

дерно нейтральним. Конституція України не обмежує доступ жі-

нок до цієї політичної посади. Але в українському суспільстві існує 

стереотип, що жінка не спроможна стати ефективним державним 

лідером.

Законодавство у сфері здійснення виконавчої влади. Система 

законодавства, що регламентує функціонування виконавчої гілки 

влади складається з великої кількості нормативно-правових актів, 
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основними з яких є: Закони України «Про Кабінет Міністрів Укра-

їни» від 27 лютого 2014 р., «Про центральні органи виконавчої вла-

ди» від 17 березня 2011 р., «Про місцеві державні адміністрації» від 

09 квітня 1999 р. та ін.

Принцип гендерної рівності не включено до спеціальних 

принципів діяльності Кабінету Міністрів України [676], мініс-

терств України та інших центральних органів виконавчої влади 

[710], місцевих державних адміністрацій [681]. Але, серед вимог до 

членів Кабінету Міністрів України та інших співробітників органів 

виконавчої влади відсутні такі, що створюють нерівні умови для 

чоловіків і жінок.

Кількісне гендерне співвідношення в системі органів вико-

навчої влади не рівне. Європейські країни також не досягли рівно-

го представництва жінок і чоловіків в органах виконавчої влади [4]. 
Досягнути гендерного паритету можливо не через внесення відпо-

відних поправок до законодавства, а через гендерну освіту держав-

них службовців та гендерно нейтральну кадрову політику.

Кадровий потенціал органів виконавчої влади формується на 

основі законодавства про державну службу. Так у п. 7 ст. 4 Закону 

України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. заборонено 

всі форми та прояви дискримінації, необґрунтовані обмеження або 

надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під 

час вступу на державну службу та її проходження. Під час реалізації 

громадянами права на державну службу не допускаються будь-які 

форми дискримінації [658].

Загалом, жінки переважають серед державних службовців, але 

їх представництво помітно скорочується на вищих керівних по-

садах. Лише 16,7 % посадовців, які залучені до прийняття рішень 

на вищому державному рівні (посади категорії «А»), — жінки [876, 

c. 42]. Гендерні стереотипи зосереджуються на уявленнях про те, 

що жінка не спроможна якісно здійснювати службові повноважен-

ня та приймати складні управлінські рішення.
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Законодавство у сфері реалізації судової влади. Принцип гендер-

ної рівності забезпечує законодавство, що регламентує діяльність 

судової влади. В Законі України «Про судоустрій та статус суддів» 

від 02 червня 2016 р. [704] передбачено, що кожному гарантується 

захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, 

безстороннім і справедливим судом (ст. 7); ніхто не може бути поз-

бавлений права на розгляд його справи в суді (ст. 8); правосуддя 

в Україні здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового 

процесу перед законом і судом, зокрема незалежно від статі (ст. 9). 

Крім того, можливим є оскарження гендерної дискримінації в суді.

Гендерно нейтральні вимоги до суддів, в тому числі до суддів 

Конституційного Суду, забезпечують рівний доступ до суддівських 

посад для чоловіків і жінок [678; 704]. Однак, у професійному се-

редовищі суддів гендерну рівність не забезпечено.

За даними Державної судової адміністрації України, з суддів та 

працівників апаратів, які станом на 1 березня 2018 р. працюють в 

місцевих і апеляційних судах України, 77 % — жінки та 33 % — чо-

ловіки. При цьому у місцевих і апеляційних судах України із суддів, 

які обіймають посаду голови суду: 36 % — жінки, 64 % — чоловіки; 

із суддів, які обіймають посаду заступника голови суду: 35 % — жін-

ки, 65 % — чоловіки [308]. В системі місцевих і апеляційних судів 

України працюють переважно жінки, а обіймають керівні посади — 

чоловіки. У складі Верховного Суду України зберігається гендер-

ний паритет, проте у складі Конституційного Суду України працює 

лише одна жінка.

Зміцнення принципу гендерної рівності не включено до Стра-

тегії розвитку судової системи на 2015-2020 роки [796]. Це демон-

струє несприйняття важливості принципу гендерної рівності у під-

вищенні ефективності діяльності судової гілки влади.

Законодавство у сфері місцевого самоврядування закріплює прин-

цип гендерної рівності у здійсненні муніципальної влади. В ст. 3 За-

кону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 

1997 р. заборонено будь-які обмеження права громадян України на 
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участь у місцевому самоврядуванні, зокрема, через стать [679]. Сіль-

ський, селищний, міський голова, староста, депутати місцевих рад 

обираються на засадах рівності, в тому числі і гендерної.

В ст. 4 Закону України «Про службу в органах місцевого са-

моврядування» від 07 червня 2001 р. передбачено принцип рівних 

можливостей доступу громадян до служби в органах місцевого са-

моврядування з урахуванням їх ділових якостей та професійної під-

готовки, а в ст. 5 Закону визначено, що право на службу в органах 

місцевого самоврядування мають всі громадяни України незалеж-

но від статі [697]. На практиці жінки мають доступ переважно до 

посад муніципальної служби нижчого чи середнього рівнів.

Законодавство у сфері національної безпеки. Забезпечення 

принципу гендерної рівності у Збройних Силах України та військо-

вих формуваннях є одним із дискусійних питань в Україні та світі. 

Конституція України покладає обов’язок захисту Вітчизни на всіх 

громадян, але жінки обмежені у доступі до такої діяльності.

У Законі України «Про військовий обов’язок і військову служ-

бу» від 25 березня 1992 р. [649] закріплено різні умови проходження 

військової служби для жінок і чоловіків. Жінки проходять службу 

на протекціоністських умовах, що обмежують їх потенціал, штучно 

знижується цінність жінок у Збройних Силах України, незважаючи 

на професіоналізм, що не сприяє їх кар’єрному зростанню.

Положення Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09 квіт-

ня 1992 р. [683] є такими, що обумовлюють непряму дискриміна-

цію жінок, звільнених з військової служби, при визначенні розміру 

пенсії. З метою подолання різниці у правовому статусі військовос-

лужбовців жіночої та чоловічої статей 06 вересня 2018 р. парламент 

прийняв Закон України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чо-

ловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах 

України та інших військових формуваннях».
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У ситуації війни і насильницького конфлікту біологічна різни-

ця між статями перебільшується культурою і традиціями суспіль-

ства. Від чоловіків вимагається готовність боротися, а від жінок — 

підтримувати чоловіків. За оцінками вчених, суспільства, які зна-

ходяться у стані війни, вирізняються різко вираженою гендерною 

нерівністю [36, с. 9; 394, с. 12]. На сьогодні, через військовий кон-

флікт проблема забезпечення гендерної рівності отримує в україн-

ському суспільстві статусу «другорядної», що навпаки ускладнює 

безпекову ситуацію.

У Воєнній доктрині України від 24 вересня 2015 р. визначено, 

що інформаційна війна Російської Федерації проти України впливає 

на формування та розвиток безпекового середовища у світі. На спро-

можності України щодо адекватного реагування на виклики та ри-

зики воєнній безпеці негативно впливають внутрішні економічні та 

соціально-політичні фактори, зокрема недостатні та непрофесійні зу-

силля органів державної влади України у сфері протидії пропаганді та 

інформаційно-психологічним операціям Російської Федерації [654]. 

Одним із аспектів інформаційної війни Росії проти України є штуч-

ний розвиток антигендерних та антифеміністичних рухів, викривлен-

ня змісту принципу гендерної рівності в пропагандистській літературі, 

формування в суспільстві антигендерних стереотипів через проросій-

ські ЗМІ тощо. При цьому захист принципу гендерної рівності, навіть 

опосередковано, не регулюється у безпековому законодавстві.

Загалом, узагальнюючи закріплення рівності прав чоловіків і 

жінок у конституційному законодавстві, варто зауважити, що на-

явні не  доліки правового характеру не призводять до складних на-

слідків. Але на забезпечення принципу гендерної рівності більшою 

мірою негативно впливають існуючі гендерні стереотипи.

Адміністративне та адміністративне процесуальне законодав-

ство орієнтоване на гарантування рівності всіх його суб’єктів.

У Кодек сі адміністративного судочинства України від 06 лип-

ня 2005 р. встановлено, що однією із основних засад адміністратив-

ного судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед 
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законом і судом. При здійсненні адміністративного судочинства 

суди зобов’язані дотримуватись принципу рівності, запобігати всім 

формам дискримінації. У ст. 8 Кодексу закріплено заборону приві-

леїв чи обмежень прав учасників судового процесу, зокрема за оз-

накою статі [396]. Адміністративне судочинство є однаково доступ-

ним для чоловіків і жінок.

Окремі норми Загальної частини Кодексу України про адмі-

ністративні правопоруше ння від 7 грудня 1984 р. передбачають 

«пом’якшені» умови для жінок порівняно з чоловіками. Зокрема, 

закріплено диференціацію граничного віку призначення громад-

ських та суспільно корисних робіт для жінок (55 років) і чоловіків 

(60 років) (ст. 30-1, 31-1). Обставиною, що пом’якшує відпо ві-

дальність за адміністративне правопорушення, є його вчинення 

вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного 

року (ст. 34) [398]. У сучасній практиці зазначені норми не вважа-

ються такими, що дискримінують чоловіків. Проте законодавство 

про адміністративні правопорушення не спроможне забезпечити 

принцип гендерної рівності на практиці.

Норми адміністративного права містяться в різних законах, 

указах Президента України, постановах Кабінету Міністрів Украї-

ни, постановах, наказах та інструкціях органів державної виконав-

чої влади та ін. [277, с. 145]. Але жоден з них не передбачає підстав 

притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за 

гендерну дискримінацію. Вважаємо необхідним закріпити в Ко-

дексі України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 

1984 р. склад адміністративного правопорушення за дії, що призве-

ли до дискримінації, в тому числі гендерної.

З моменту прийняття Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 р. розпочав-

ся процес удосконалення адміністративно-правових засад протидії 

гендерно обумовленому та домашньому насильству.

Так, Кодекс України про адміністративні правопорушення від 

7 грудня 1984 р. доповнено положеннями про примусове направ-
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лення на проходження програми для особи, яка вчинила домашнє 

насильство чи насильство за ознакою статі (ст. 39-1); відповідаль-

ність за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою 

статі, невиконання термінового заборонного припису або непо-

відомлення про місце свого тимчасового перебування (ст. 173-2) 

[398]. Зазначені зміни розроблено, зокрема, з метою посилення 

нормативно-правової підсистеми забезпечення принципу гендер-

ної рівності.

Кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство. В на-

уці кримінального права, рівність поділяють на формальну (юри-

дичну) та фактичну (соціальну). Юридична полягає у тому, що 

кожна особа, яка скоїла злочин, повинна підлягати криміналь-

ній відповідальності на підставі чинного кримінального законо-

давства. Фактична ж рівність реалізується у єдності з принципом 

справедливості в аспекті визначення міри відповідальності [755, 

с. 223]. Принцип рівності у кримінальному праві визначається як 

рівність перед законом осіб, які вчинили злочин, а саме підлягають 

кримінальній відповідальності незалежно від правових ознак [416, 

с. 156]. Проте вітчизняне кримінальне та кримінально процесуаль-

не законодавство враховує відмінності чоловіків і жінок не тільки у 

питаннях призначення та відбування покарання.

Так, у Кримінальному кодексі України від 05 квітня 2001 р. 

[446] встановлено відповідальність за дискримінацію. Криміналь-

но караними є: катування з метою залякування чи дискримінації 

(ст. 127); ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що 

пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи 

релігійну нетерпимість та дискримінацію (ст. 300). На засадах рів-

ності визначено кримінальну відповідальність чоловіків і жінок за 

гендерно обумовлене насильство: торгівлю людьми або іншу неза-

конну угоду щодо людини (ст. 149.); зґвалтування (ст. 152); насиль-

ницьке задоволення статевої п ристрасті неприродним способом 

(ст. 153); примушування до вступу в статевий зв’язок (ст. 154) та ін. 
Матеріальні норми кримінального законодавства встановлюють 
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кримінальне переслідування за окремі аспекти порушення прин-

ципу гендерної рівності, а процесуальні —  забезпечують рівний до-

ступ чоловіків і жінок до кримінального судочинства.

У Кримінальному процесуальному кодексі України від 13 квіт-

ня 2012 р. [447], з метою забезпечення прав чоловіків і жінок за-

боронено: привілеї чи обмеження у кримінально-процесуальних 

правах, зокрема за ознаками статі (ст. 10): виконання запиту про 

міжнародну правову допомогу, якщо є достатні підстави вважати, 

що запит спрямований на переслідування, засудження або пока-

рання особи за ознаками статі (ст. 557). З урахуванням гендерних 

відмінностей проводяться слідчі дії: пред’явлення особи для впі-

знання (ст. 228); обшук житла чи іншого володіння особи (ст. 236); 

освідування особи (ст. 241) тощо.

Кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство по-

требує посилення в частині кримінального переслідування гендер-

но обумовленого та домашнього насильства.

В січні 2019 р. заплановано набуття чинності Закону України 

«Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесу-

ального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції 

Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домаш-

ньому насильству та боротьбу з цими явищами» [652], прийнятий 

від 06 грудня 2017 р. з метою протидії гендерній дискримінації та 

гендерно обумовленому насильству. Криміналізація домашньо-

го насильства, незаконної стерилізації, примушування до шлюбу, 

сексуального насильства та введення обмежувальних заходів щодо 

осіб, які вчиняють домашнє насильство, мають посилити кримі-

нально-правовий вплив на забезпечення принципу гендерної рів-

ності.

Цивільне та цивільне процесуальне законодавство. Серед загаль-

них засад цивільного законодавства відсутній принцип гендерної 

рівності. Але юридична рівність учасників цивільних правовід-

носин є принципом цивільного права, який визначає специфіку 

методу цивільно-правового регулювання [108, с. 359]. На думку 
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С. Рабіновича, цивільна рівність виражає однакове значення інди-

відуальних воль учасників зобов’язань при здійсненні своїх при-

родних прав чи при їх виникненні. В усіх випадках така рівність 

означає, насамперед, однакову значущість самих учасників цивіль-

них зобов’язань [723, с. 324]. Рівність прав та обов’язків чоловіків 

і жінок як учасників цивільних правовідносин є одним з аспектів 

принципу гендерної рівності.

У Цивільному кодексі України від 16 січня 2003 р. визначено, 

що відносини, які регулюються цивільним законодавством, за-

сновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій 

самостійності їх учасників (ст. 1). Учасниками цивільних відносин 

можуть бути фізичні особи (ст. 2). Усі фізичні особи є рівними у 

здатності мати цивільні права та обов’язки (ст. 26) [871]. Цивіль-

не законодавство не тільки забезпечує рівність чоловіків і жінок як 

учасників цивільних правовідносин, а й опосередковано встанов-

лює основні засади цивільної відповідальності за гендерну дискри-

мінацію.

У ст. 297 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. пе-

редбачено право кожного на повагу до його гідності та честі, які 

є недоторканними. Фізична особа має право звернутися до суду з 

позовом про захист її гідності та честі [871]. Право на гідність є ос-

новою права на гендерну рівність, а гендерна дискримінація — це 

поведінка, що принижує людську гідність. Честь і гідність є суміж-

ними поняттями, але не тотожними.

Способами захисту порушених цивільних прав та інтересів 

особи може бути відшкодування завдання майнової та моральної 

шкоди. Моральна шкода, відповідно до ст. 23 Цивільного кодексу 

України від 16 січня 2003 р., полягає, зокрема, у формі душевних 

страждань, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною 

поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів; у 

приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової ре-

путації фізичної особи [871]. Гендерна дискримінація може бу-

ти оскаржена у порядку цивільного судочинства. Але не сприяє 
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правовому захисту принципу гендерної рівності відсутність у зако-

нодавстві прямого посилання на підстави цивільно-правової від-

повідальності за гендерну дискримінацію.

Принцип гендерної рівності є однією з основних засад цивіль-

ного судочинства. Цивільний процесуальний кодекс України від 

18 березня 2004 р. забезпечує кожному рівний доступ до цивільного 

судочинства (ст. 4). Суд зобов’язаний поважати честь і гідність усіх 

учасників судового процесу і здійснювати правосуддя на засадах їх 

рівності перед законом і судом незалежно, зокрема, від статі (ст. 6) 

[872]. У правовій державі доступність правосуддя є важливою гаран-

тією забезпечення принципу гендерної рівності, тому національне 

процесуальне законодавство має бути гендерно орієнтованим.

Сімейне законодавство. Проблеми порушення принципу ген-

дерної рівності у сімейних відносинах є такими, що їх подолання 

на законодавчому рівні практично неможливе. Втручання держави 

в приватну сферу громадян є не тільки забороненим, але і складним 

та недоцільним з практичної точки зору. Сімейне законодавство в 

Україні, як і в інших державах світу, є «гендерованим».

Конституція України в ст. 51 гарантує рівність чоловіка і жінки 

у шлюбі. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. закріплює 

гарантії їх рівності в особистій немайновій сфері: право на повагу 

до індивідуальності (ст. 51); право на фізичний та духовний розви-

ток (ст. 52); право на розподіл обов’язків та спільне вирішення пи-

тань життя сім’ї (ст. 54); рівний обов’язок турбуватися про сім’ю 

(ст. 55); право на свободу та особисту недоторканність (ст. 56) та 

інші [775]. Важливою гарантією гендерної рівності є регулюван-

ня майнових відносин чоловіка і жінки у шлюбі та охорона права 

спільної сумісної власності.

Дискримінаційним є співвідношення права жінки на мате-

ринство і права чоловіка на батьківство, що врегульовані на засадах 

їх нерівності у прийнятті рішення про народження дитини. Згідно 

з ч. 6 ст. 281 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. штучне 

переривання вагітності може здійснюватися за бажанням жінки, у 
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разі якщо вона не перевищує терміну 12 тижнів [871]. Правом на 

штучне переривання вагітності наділена лише жінка. Законодавець 

залишає юридично байдужою волю чоловіка щодо завершення 

реалізації своєї репродуктивної функції, пов’язуючи це з тим, що 

здійснення аборту є тісно пов’язаним з правом жінки на здоров’я 

[792]. У вітчизняному законодавстві фактично право вибору жінки 

розпоряджатися своїм здоров’ям та тілом, планувати сім’ю є пріо-

ритетним над правом чоловіка на батьківство і правом ембріона на 

життя.

У питаннях планування сім’ї юридичний принцип рівності 

чоловіка порушується на користь біоетичного принципу автономії 

жінки. Його змістом є право індивіда розпоряджатися своїм здо-

ров’ям та благополуччям. Цей принцип має антипатерналістську 

спрямованість, на ньому ґрунтується концепція «інформованої 

згоди» [600]. Українське законодавство ліберально вирішує питан-

ня співвідношення прав жінки на материнство та чоловіка на бать-

ківство, хоча і не забезпечує принципу гендерної рівності.

Проблемним є захист прав батька у процесі розірвання шлю-

бу та визначення місця проживання дитини. Сьогодні 75 % розлу-

чень ініціюються дружинами. Перспективи чоловіка при розлучен-

ні: 50 % ймовірності втратити дітей і платити аліменти; в одному 

з трьох випадків — втратити будинок; в одному випадку з десяти 

— втратити контакт з дітьми. Більшість судових рішень (близько 

90 %) визначає, що дитина має жити з матір’ю [442]. Дискриміна-

ція чоловіків відбувається переважно у приватній сфері. В цій сфері 

держава має, в першу чергу, надавати свободу вибору громадянам, 

оскільки такі морально-етичні та міжособистісні відносини регу-

лювати виключно за допомогою правових норм є неефективним. 

Протидія гендерній нерівності в сімейних відносинах має відбува-

тися через виховання.

Господарське та господарсько-процесуальне законодавство. 

Гендерна рівність в господарському законодавстві передусім про-

являється в рівному доступі чоловіків і жінок до підприємницької 
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діяльності. У ст. 6 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. 

закріплено свободу підприємницької діяльності [215], не обмежуючи 

при цьому доступ до неї представників певної статі. В Законі Укра-

їни «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 

від 17 червня 2017 р. [707] хоча і не встановлено вимог до учасників 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, проте не 

створено для чоловіків і жінок перешкод доступу до членства в них.

У Господарському процесуальному кодексі України від 6 ли-

стопада 1991 р. до основних засад господарського судочинства від-

несено рівність усіх учасників судового процесу перед законом і 

судом (ст. 2, 7). Кожному, незалежно від обставин, надано право на 

звернення до господарського суду (ст. 4) [216]. Принцип гендерної 

рівності не є спеціальним принципом господарського судочинства.

Перешкодою для підприємницької активності жінок є те, що 

в Україні ще відсутня модель «успішної жінки», яка б не перекри-

валася парадигмою «вдалого заміжжя», причому ЗМІ підтримують 

цю концепцію [801]. При аналізі розмірів підприємств, якими во-

лодіють жінки, є помітним, що в їх власності знаходяться переваж-

но малі підприємства. Підприємства, очолювані жінками, є менш 

прибутковими незалежно від галузі та їх розмірів [576, с. 410]. Це, 

переважно, зумовлено тим, що жінка має поєднувати піклування 

про родину з підприємницькою діяльністю, тому не використовує 

власний потенціал повною мірою.

Трудове та соціальне законодавство. Законодавче закріплення 

принципу гендерної рівності у соціальній сфері та сфері зайнятості 

населення має здійснюватись комплексно, оскільки саме тут роз-

вивається проблема гендерної дискримінації.

Конституція України в ст. 43 гарантує право на працю, що 

включає можливість заробляти собі на життя роботою, яку кожен 

вільно обирає або на яку погоджується. Держава має гарантува-

ти рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльно-

сті [417]. З метою деталізації зазначеної конституційної норми в 

Кодексі законів про працю України від 10 грудня 1971 р. визначено 
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правові засади і гарантії здійснення громадянами України права 

на працю. У ст. 2-1 Кодексу заборонено будь-яку дискримінацію у 

сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можли-

востей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно 

від статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, сімейного 

та майнового стану, сімейних обов’язків [397].

Основними проблемами гарантування економічної рівності 

жінок і чоловіків є гендерна нерівність на ринку праці. Але обме-

ження можливостей жінки заробляти собі на життя, самореалізу-

ватися різними шляхами, досягати фінансових благ існує не через 

недосконале правове забезпечення права на працю, а через систе-

му соціальних стереотипів, за якими чоловік вважається більш ста-

більним, вигідним працівником порівняно з жінкою.

Через наявність у жінок репродуктивних функцій та фізич-

них особливостей в Главі XII «Праця жінок» Кодексу законів пр о 

працю України від 10 грудня 1971 р. закріплено гарантії, що мали 

б забезпечити жінок відповідними умовами праці. На практиці ж 

це зумовлює їх дискримінацію. Серед них: заборона застосування 

праці жінок на важких роботах (ст. 174); обмеження праці жінок на 

роботах у нічний час (ст. 175); заборона залучення вагітних жінок 

і жінок, що мають дітей віком до 3-х років, до ніч  них, надурочних 

робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження   (ст. 176); 

обмеження залучення жінок, що мають дітей віком від трьох до чо-

тирнадцяти років або дітей з інвалідністю, до надурочних робіт і 

направлення їх у відрядження (ст. 177); відпустки у зв’язку з вагітні-

стю, пологами і для догляду за дитиною (ст. 179); приєднання що-

річної відпустки до відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 

180); відпустки жінкам, я кі усиновили дітей (ст. 182); гарантії при 

прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, 

які мають дітей (ст. 184); обслуговування матері на підприємствах, 

в організаціях (ст. 186) та ін. [397]. Позитивним є надання особам, 

які виховують малолітніх дітей без матері, гарантій, що встановлені 

у ст. 56, 176, 177, 179, 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 КЗпП.
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Передбачені гарантії розроблено з метою захисту жінок від 

діяльності, що може призвести до порушення їх здоров’я, а також 

створює умови для суміщення материнства і трудової діяльності. У 

складних умовах сучасної ринкової економіки в Україні прибутко-

ві підприємства, установи й організації мають працювати в умовах 

високої конкуренції, браку матеріальних, фінансових ресурсів. То-

му при формуванні кадрового потенціалу перевага надається пра-

цівникам, які спроможні виконувати інтенсивну роботу, не обме-

жені в часі та можливостях.

Основною метою власника підприємства та його діяльності є 

отримання максимального прибутку, через це підприємці не прояв-

ляють зацікавленості у прийнятті на роботу жінок, оскільки чоло-

віки, порівняно  з жінками, не наділені такою кількістю додаткових 

трудових пільг та гарантій [388, с. 55]. Жінки мають конкурувати на 

ринку праці з особами, що не обтяжені необхідністю пі клуватись 

про родину.

Проблема удосконалення трудового законодавства зосередже-

на на усуненні дискримінаційних норм. Так, завдяки протестним 

рухам у 2017 р. був скасований Перелік важких робіт та робіт із 

шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняєть-

ся застосування праці жінок, затверджений Наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 р. та на виконання 

Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. [682]. 
Загалом, ця норма порушувала соціальну справедливість: по-пер-

ше, вона обмежувала доступ до робіт, які жінки фактично змушені 

виконувати незаконно; по-друге, вона ставила під сумнів цінність 

здоров’я чоловіка, який може і фактично повинен працювати на 

небезпечних для здоров’я роботах.

Законом України «Про внесення зміни до Кодексу законів про 

працю України щодо гармонізації законодавства у сфері запобіган-

ня та протидії дискримінації з правом Європейського Союзу» від 

12 листопада 2015 р. до ст. 2-1 Кодексу законів про працю України 

внесено заборону дискримінації у сфері праці, зокрема порушення 
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принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обме-

ження прав працівників залежно від статі, сімейного та майнового 

стану, сімейних обов’язків [653]. Зазначена норма передбачена й у 

ст. 3 Проекту Трудового кодексу України від 27 грудня 2014 р.

Принципу рівності приділено увагу в ст. 2 проекту Трудового 

кодексу України від 27 грудня 2014 р. Він гарантується через си-

стему взаємопов’язаних принципів, серед них: заборона дискри-

мінації та забезпечення особам, які зазнали дискримінації, права 

на звернення до суду, а також відшкодування шкоди; забезпечен-

ня права на рівну винагороду за працю рівної цінності, права на 

гідні умови праці для кожного, що відповідають вимогам безпеки 

та гігієни, права на відпочинок; рівність прав і можливостей пра-

цівників, у тому числі гендерна рівність, шляхом гарантування єд-

ності та диференціації умов праці; створення працівникам рівних 

можливостей для професійного зростання, підготовки, перепідго-

товки та підвищення кваліфікації [832]. Зазначені норми, за умови 

їх прийняття, сприятимуть захисту працівників від дискримінації 

загалом.

Недотриманням роботодавцями вимог забезпечення трудових 

пільг та гарантій для жінок є порушенням трудового законодавства, 

але аналіз практичної ситуації дає підстави зробити висновок, що 

лише удосконалення законодавства та протидія порушенням з бо-

ку роботодавців не вирішить проблему. Комплексна цілеспрямова-

на економічна політика у сфері надання підтримки роботодавцям, 

що працевлаштовують жінок, гарантії судового захисту та поінфор-

мованість осіб у власних трудових правах дадуть змогу подолати 

гендерну нерівність у трудовій сфері. Важливо, щоб державна по-

літика в зазначеній сфері не зосереджувалась лише на підтримці та 

захисті жінок, а забезпечувала свободу вибору трудової діяльності.

Україна знаходиться лише на початковому етапі трансфор-

мації в соціальну державу, тому врахування гендерного чинника у 

правовому закріпленні рівних соціальних прав для обох статей є 

однією з передумов гарантування соціальної справедливості.
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Соціальне законодавство передбачає гарантування достатньо-

го життєвого рівня, що включає можливість належного харчуван-

ня, наявності одягу, житла з метою досягнення певного життєвого 

рівня.

Держава зобов’язана здійснювати заходи позитивного харак-

теру для матеріального поліпшення умов життя своїх громадян 

[377]. Зв’язок достатнього рівня життя з доступом чоловіків і жінок 

до праці проявляється через гарантування достатнього рівня заро-

бітної плати. Різниця у заробітній платі жінок і чоловіків суттєво 

впливає на можливість забезпечення їх власного добробуту.

Зі звіту Державної служби статистики України, у І кварталі 

2018 р. жінки в середньому отримували заробітну плату на 22 % 

меншу, ніж чоловіки. Так, середня зарплата чоловіків становила 

9031 грн., а жінок — 7080 грн. [771]. За розрахунками Світового 

банку, ситуація з оплатою праці в Україні є ще гіршою — на кожну 

зароблену жінкою гривню припадає 1,67 грн., зароблених чолові-

ком [138]. За даними Національного інституту пенсійного забезпе-

чення США, можливість жіночої бідності після виходу на пенсію 

складає 80 %.

Соціальний захист забезпечує гарантії у разі повної, часткової 

або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безро-

біття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом [315, с. 445]. Соціальні виплати та 

допомоги призначаються особам незалежно від статі. Проте, еко-

номічне становище жінок є гіршим, спостерігається фемінізація 

бідності.

З іншого боку, існує й пробле ма соціального захисту чоловіків: 

вони частіше зазнають трудового каліцтва та стають жертвами не-

щасних випадків; чоловіки складніше, ніж жінки, адаптуються до 

зміни соціального статусу та способу життя, про що свідчать дані   

гендерного аналізу суїциду; є необхідність у розробленні спеціаль-

них програм щодо запобігання алкоголізму, наркоманії серед чолові-

ків, зміцнення репродуктивного здоров’я чоловіків тощо [131, с. 5].
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Відповідно до ст. 1 Закону України «Про пенсійне забезпе-

чення» від 5 листопада 1991 р., громадяни України мають право на   

державну пенсію за віком, за інвалідністю, у зв’язку з втратою го-

дувальника та в інших випадках, передбачених законом [684]. За-

гальновідомою є різниця у пенсійному віці жінок і чоловіків. Хоч 

така різниця є поширеною у світі, існують держави, що зрівняли її.

Пенсійний вік, однаковий для обох статей, встановлено у 

12 країнах ЄС. При цьому в 10 країнах він є максимальним (65 ро-

ків) та лише в двох складає 62 роки (Латвія, Угорщина) [392]. У пра-

вовому регулюванні пенсійного віку важливо, щоб він змінювався 

синхронно з середньою тривалістю життя. Враховуючи різницю у 

тривалості життя чоловіків і жінок та принцип гуманізму, необхід-

но    переглянути підходи до визначення пенсійного віку.

Медичне законодавство. Гендерна рівн  ість у реалізації прав чо-

ловіків і жінок на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне 

страхування є важливою соціальною гарантією. Сучасний підхід 

до гендерної рівності базується на постулаті, що  чоловіки та жінки 

мають рівні права щодо реалізації права на здоров’я, але безпосе-

редньо для досягнення найвищого можливо  го рівня здоров’я необ-

хідно враховувати гендерні особливості та потреби при здійсненні 

цього права [762, с. 151]. Рівність громадян, демократизм і загаль-

нодоступність медичної допомоги та інших послуг у сфері охорони 

здоров’я є принципами, що закріплені в ст. 4 Закону України «Ос-

нови законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопа-

да 1992 р. У ст. 6 цього Закону право на охорону здоров’я гаранто-

ване кожному громадянину України.

На практиці доступ до медичних послуг для чоловіків і жінок 

є різним. Фактично не забезпечується можливість вільного вибору 

постачальників медичних послуг. Науковці-медики констатують, 

що у сфері надання медичних послуг працюють переважно жінки 

[395; 538, с. 56]. Також, жінки в сільській місцевості не отримують 

належного доступу до закладів охорони здоров’я, через це поши-

рюються випадки материнської та дитячої смертності.
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Гендерні особливості мають причини смертності чоловіків та 

жінок, що не враховується при формуванні медичних програм. Так, 

від зовнішніх причин чоловіки вмирають в Україні втричі частіше, 

ніж жінки. За даними МОЗ, рисою смертності від зовнішніх при-

чин в Україні є статева диференціація: чоловіча смертність у віці 

16-59 років майже втричі перевищує жіночу, а від зовнішніх при-

чин — у 5 разів [343]. Загальновідомою є різниця у тривалості життя 

чоловіків і жінок. За показниками тривалості життя Україна відстає 

від більшості розвинутих держав, і це відставання зростає, іноді пе-

ревищуючи 10, а у чоловіків — майже 15 років [918, с. 28]. Здоров’я 

чоловіка більшою мірою піддається ризикам, ніж жіноче зокрема 

через тяжкі умови праці.

В Україні порушуються права трансгендерів, яких вважають 

хворими на транссексуалізм, а їх лікування зводиться до зміни зов-

нішності людини на максимально близьку до зовнішності пред-

ставників іншої статі [750, с. 82-83]. Закон України «Основи зако-

нодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р. 

передбачає процедуру, за якої порушення відбуваються на стадії 

діагностування хвороби, що полягає в обстеженні у закритому пси-

хіатричному стаціонарі, так і на стадії допуску особи до медичного 

втручання — така особа не повинна бути в шлюбі і мати неповно-

літніх дітей, щоб отримати медичну послугу.

Проблеми забезпечення гендерної рівності у сфері охорони 

здоров’я виникають не в результаті недосконалості медичного за-

конодавства, а через систему економічних, політичних, соціальних 

та ідеологічних чинників, що потребують комплексного вирішен-

ня на рівні реформування загальнодержавної медичної політики і 

виховання населення. При розробці стратегій медичної реформи 

не враховуються належним чином гендерні особливості. Рівність 

прав жінок і чоловіків у сфері охорони здоров’я гарантована юри-

дично, але її розуміння виключно як справедливості при доступі 

до медичної допомоги не забезпечує практичних умов для надання 

медичних послуг, не враховується різниця потреб жінок і чоловіків. 
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З метою подолання зазначеної проблеми варто використовувати 

метод гендерно-орієнтованого бюджетування в медичній сфері.

Інформаційне законодавство. Принцип гендерної рівності за-

безпечує інформаційне законодавство, оскільки саме його суб’єкти 

здійснюють вплив на формування гендерної культури в суспільстві.

Встановлені інформаційним законодавством свобода слова, 

заборона цензури та втручання в професійну діяльність журналіс-

тів і засобів масової інформації [659; 675] є складовими демокра-

тичного політичного режиму в Україні.

Свобода медіа і гендерна рівність пов’язані між собою по сво-

їй суті. Свобода вираження поглядів, як одне з фундаментальних 

прав, стоїть поряд із гендерною рівністю. Крім того, реалізація сво-

боди вираження поглядів може сприяти впровадженню гендерної 

рівності [56, с. 3]. Відповідно до ст. 24 Закону України «Про інфор-

мацію» від 02 жовтня 1992 р. заборонено вимагати у ЗМІ узгоджен-

ня інформації до її оприлюднення [675]. Доцільність такої норми 

не викликає сумніву, а вплив на журналістів та засоби мас ової ін-

формації не є можливим.

Сумлінне висвітлення гендерних аспектів має пріоритетне 

значення, якщо ЗМІ ставлять своїм завданням повноцінно відо-

бражати роль жінок у суспільстві. Існують численні приклади не-

належного і некоректного висвітлення гендерних питань на тлі 

незначного числа ініціатив, спрямованих на вироблення е тичних 

норм і недопущення несправедливих і застарілих стереотипів [199, 

с. 12; 537]. Постійною є поява у ЗМІ хибної інформації про прин-

цип гендерної рівності, поширення гендерних стереотипів, сек-

сизм у рекламі тощо. З метою вирішення цієї проблеми у вітчизня-

ному інформаційному законодавстві зроблено спроби протидіяти 

дискримінації за ознакою статі.

Так, у Законі України «Про рекламу» від 03 липня 1996 р. забо-

ронено вміщувати в рекламі твердження, які є дискримінаційними 

за ознакою статі (ст. 8). Серед принципів реклами визначено такі, 

що виключають гендерну дискримінацію, зокрема невикористання 
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інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, 

моральні норми тощо (ст. 7). В рекламі про вакансії заборонено 

пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винят-

ком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особа-

ми певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу жіночій або 

чоловічій статі тощо (ст. 24-1) [695]. На практиці зазначені поло-

ження є декларативними, оскільки відсутній дієвий механізм моні-

торингу та протидії відповідним правопорушенням.

Моніторинг результатів діяльності ЗМІ та рекламної продук-

ції свідчить, що медійний та рекламний простір переповнений 

сексистськими та гендерно дискримінаційними образами, що по-

рушують права людини й призводять до поглиблення негативних 

гендерних стереотипів [231, с. 38; 394, с. 8]. Аналіз скарг від гро-

мадян на факти дискримінації за ознакою статі, які надходили до 

Експертної ради з питань протидії дискримінації за ознакою статі, 

показує, що більшість із них стосується саме випадків дискриміна-

ційної реклами [478, с. 23]. Відсутнє не тільки належне реагування 

на висновки Експертної ради та дієві санкції. Ситуація ускладнена 

браком громадської ініціативи щодо протидії випадкам гендерної 

 дискримінації в рекламі.

В інформаційному законодавстві не створено умов для впро-

вадження принципу гендерної рівності через діяльність ЗМІ, те-

ле- та радіоканалів. Тому Закони України «Про інформацію» від 

02 жовтня 1992 р., «Про друковані засоби масової інформації (пре-

су) в Україні» від 16 листопада 1992 р., «Про телебачення і радіо-

мовлення» від 21 грудня 1993 р. необхідно доповнити нормою, що 

закріплює принцип поваги до рівності чоловіків і жінок, а також 

заборону гендерної дискримінації.

Підводячи підсумки аналізу чинного законодавства, можна 

дійти висновку, що закріплення правового статусу чоловіків і жінок 

за єдиним підходом не вирішує проблему забезпечення реального 

стану гендерної рівності в суспільстві. За відсутності в законодав-

стві заходів позитивної дискримінації і обмеженого застосуван-
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ня позитивних дій гарантувати комплексний захист прав і свобод 

чоловіків та жінок вдається неможливим. Забезпечення гендерної 

рівності в законодавстві необхідно здійснювати з урахуванням не 

тільки принципу єдності, а і диференціації.

Система підзаконних нормативно-правових актів деталізує і 

конкретизує положення чинного законодавства. Їх прийняття різ-

ними суб’єктами нормотворчої діяльності спрямоване на реаліза-

цію принципу гендерної рівності на практиці.

Всі підзаконні нормативно-правові акти у сфері забезпечен-

ня принципу гендерної рівності можна класифікувати залежно від 

суб’єкта видання на ті, що приймає парламент, глава держави, уряд 

та центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміні-

страції, органи місцевого самоврядування, підприємства, устано-

ви, організації та ін.

Важливі підзаконні нормативно-правові акти у сфері прав лю-

дини затверджені Президентом України.

У зв’язку з ратифікацією 26 квітня 2014 р. Угоди про асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтова-

риством з атомної енергії та їхніми державами-членами Україна 

здобула рекомендації щодо проведення реформ для досягнення 

верховенства права й економічного розвитку.

З метою створення сприятливих умов співпраці між сторонами 

вже розроблено основні програмні документи, зокрема Стратегію 

сталого розвитку «Україна — 2020», затверджену Указом Президен-

та України від 12 січня 2015 р. В ній визначено, що впровадження 

європейських стандартів життя та вихід України на провідні пози-

ції у світі пов’язані з необхідністю забезпечення взаємної поваги та 

толерантності в суспільстві [703]. Для реалізації Стратегії заплано-

вано проведення 62 окремих реформ, серед них і ті, що пов’язані із 

гарантуванням гендерної рівності.

Важливим підзаконним нормативно-правовим актом, що 

визначає пріоритети забезпечення прав людини є Національна 

стратегія у сфері прав людини, затверджена Указом Президента 
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України від 25 серпня 2015 р. [551]. Одним з напрямів, визначених 

у Стратегії, є зміцнення гендерної рівності, протидія гендерному 

насильству, торгівлі людьми та рабству, домашньому насильству.

Визнано, щ о стратегічною метою є впровадження міжна-

родних стандартів гендерної рівності; удосконалення механізмів 

її гарантування; збалансування участі жінок і чоловіків у громад-

сько-пол ітичних процесах, прийнятті суспільно важливих рішень; 

подолання гендерної дискримінації, гендерних стереотипів; га-

рантування рівності у доступі до правосуддя [551]. Стратегія є про-

грамним документом, що визначає орієнтири для інституційної 

підсистеми механізму забезпечення принц ипу гендерної рівності. 

Вона не повинна містити конкретних завдань, методів, форм чи 

способів реалізації цього принципу.

На її виконання Уряд затвердив План дій з реалізації Націо-

нальної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року від 

23 листопада 2018 р. [618], в якому передбачено систему ефектив-

них, чітких, конкретних завдань, але на практиці відсутній належ-

ний контроль за їх виконанням органами виконавчої влади у ча-

стині впровадження принципу гендерної рівності.

Загалом саме Кабінет Міністрів України розробив більшість 

підзаконних нормативно-правових актів у сфері гендерної рівності.

Серед них варто виділити Національний план дій з виконання 

Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період 

до 2020 року, затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 24 лютого 2016 р. Заходи, передбачені в Національному 

плані, спрямовані на активне включення жінок до прийняття різ-

ного рівня рішень щодо врегулювання конфліктів.

Важливе значення має Державна соціальна програма забезпе-

чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 

2021 року, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 

11 квітня 2018 р. на виконання Стратегії гендерної рівності Ради 

Європи на 2018-2023 роки. Метою Програми визнано удоскона-

лення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
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і чоловіків в усіх сферах життя суспільства та впровадження євро-

пейських стандартів рівності [665]. На необхідності затвердження 

Програми наполягали Уповноважений Верховної Ради з прав лю-

дини, політичні діячі, громадські правозахисні організації, науков-

ці та активісти. Незважаючи на їх значення, сьогодні реалізація за-

значених програмних документів набуває формального характеру. 

Суб’єктам їх виконання бракує ініціативи, ефективних підходів у 

реалізації передбачених напрямків, досвідчених лідерів.

На увагу заслуговують урядові підзаконні акти, що встановлю-

ють засади проведення правової експертизи нормативно-правових 

актів. Так, Постановою Кабінету Міністрів України «Про проведен-

ня гендерно-правової експертизи» від 12 квітня 2006 р. встановле-

но, що гендерно-правову експертизу в усіх нормативно-правових 

актах, що стосуються прав і свобод людини, проводить Міністер-

ство юстиції України [690]. На виконання зазначеного положення 

затверджено Інструкцію з проведення гендерно-правової експер-

тизи від 12 травня 2006 р., а з метою визначення процедури прове-

дення антидискримінаційної експертизи прийнято Порядок про-

ведення органами виконавчої влади антидискримінаційної екс-

пертизи проектів нормативно-правових актів від 30 січня 2013 р. 

[611]. Зазначені підзаконні акти носять формальний характер, не 

закріплюють чіткої, дієвої процедури проведення гендерно-право-

вої експертизи. Відсутні уніфіковані підходи до її проведення, тому 

вони не призводять до реального результату. Необхідною є розроб-

ка та правове закріплення єдиних конц  епцій гендерно-правової та 

антидискримінаційної експертизи з урахуванням сучасної методо-

логії.

Перспективою укріплення принципу гендерної рівності в су-

спільстві є затвердження Кабінетом Міністрів України проекту 

Страте гії впровадження гендерної рівності у сфері освіти «Осві-

та: гендерний вимір — 2021». Її важливість обумовлена потребою 

впровадження гендерного підходу в сферу освіти для системного 

виховання поваги до принципу рівності чоловіків і жінок.
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Впровадження принципу гендерної рівності є завданням систе-

м и органів виконавчої влади. Тому міністерства та інші центральні 

органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації створю-

ють власні програмні документи та плани виконання президент-

ських та урядових програм у сфері забезпечення гендерної рівності.

В Україні гендерне право перебуває на стадії становлення, 

сьогодні залишаються невирішеними питання формування інфра-

структури правового регулювання у сфері гендеру, а саме: визна-

чення інститутів, які здійснюватимуть вплив на гендерні процеси, 

методів та підходів такого регулювання, вдосконалення існуючих, 

відміна таких, що не відповідають принципу гендерної рівності, та 

прийняття нових егалітарних правових норм [584, с. 20]. Удоскона-

лення системи вітчизняного законодавства в контексті зміцнення 

гендерної рівності має базуватися на розробці єдиної узгодженої 

системи взаємодії інституційних та нормативних елементів меха-

нізму забезпечення принципу гендерної рівності.

Всебічне дослідження положень законодавства і наукової літе-

ратури дає можливість зробити наступні висновки:

1. Нормативно-правова складова механізму забезпечення 

принципу гендерної рівності є багаторівневою. Вона представле-

на низкою нормативно-правових актів, які за юридичною силою 

поділяються на три рівні: 1) закони України — Конституція Украї-

ни (встановлює основоположні засади рівності чоловіків і жінок в 

окремих статтях), конституційні, органічні та звичайні закони, що 

діють в різних галузях законодавства, зокрема конституційного, 

адміністративного, кримінального, цивільного, трудового, сімей-

ного, соціального, медичного, інформаційного та ін.); 2) підза-

конні нормативно-правові акти (постанови Верховної Ради Укра-

їни; стратегії, затверджені Президентом України; плани, схвалені 

Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими ЦОВВ на 

виконання міжнародних гендерних стратегій; програми та плани 

місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самовряду-

вання та ін.); 3) міжнародні акти (загальні та спеціальні міжнародні 
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документи, прийняті Радою Європи, ООН, Європейським Сою-

зом, ОБСЄ та ін.).

2. Формування нормативно-правової складової механізму за-

безпечення принципу гендерної рівності в Україні не є комплек-

сним, структурним і лінійним процесом. Він відбувся під впливом 

міжнародних стандартів у сфері прав людини та гендерного паритету.

3. Декларування принципу рівності в Конституції України не 

забезпечує реальної рівності прав та можливостей жінок і чолові-

ків у суспільстві. Нормативно-правові акти, предметом правового 

регулювання яких є рівність чоловіків і жінок та протидія дискри-

мінації, не забезпечені дієвим механізмом реалізації. Виконання 

програмних підзаконних нормативно-правових актів у цій сфері 

набуло формального характеру. Ефективне закріплення гендерної 

рівності в законодавстві можливе за умови поєднання принципів 

єдності і диференціації. Закріплення правового статусу чоловіків і 

жінок за єдиним підходом у чинному законодавстві має підтриму-

ватися застосуванням заходів позитивної дискримінації і позитив-

них дій. Гармонізація національного законодавства, що забезпечує 

принцип гендерної рівності, з європейськими стандартами прав 

людини у цій сфері є обов’язковою. Уникнення формалізму у вико-

нанні рекомендацій міжнародних організацій, зокрема зауважень 

Комітету ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, є 

передумовою встановлення гендерного паритету в Україні.

4. Недоліком у процесі формування нормативно-правової 

складової механізму забезпечення принципу гендерної рівності є 

відсутність дієвої процедури проведення гендерно-правової та ан-

тидискримінаційної експертизи. Потребують доопрацювання Ін-

струкція з проведення гендерно-правової експертизи від 12 травня 

2006 р. та Порядок проведення органами виконавчої влади анти-

дискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів 

від 30 січня 2013 р. з метою закріплення чіткої, дієвої процедури 

проведення експертиз за єдиним підходом через закріплення уні-

фікованих концепцій гендерно-правової та антидискримінаційної 
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експертизи з урахуванням сучасної методології. Під час розробки 

проектів нормативно-правових актів необхідно здійснювати де-

тальне прогнозування їх впливу на гендерний паритет.

5. Складність забезпечення гендерної рівності у різних сфе-

рах обумовлена системою економічних, політичних, соціальних 

та ідеологічних чинників, що потребують комплексної трансфор-

мації на рівні реформування загальнодержавної політики і підви-

щення рівня правосвідомості населення. На реалізацію принципу 

гендерної рівності в Україні негативно впливають існуючі гендер-

ні стереотипи.

2.3. Теоретико-правовий аналіз інституційної 

(організаційно-правової) складової механізму 

забезпечення принципу гендерної рівності

Ідеї гідності, свободи і рівності набувають нового значення в 

умовах української кризи. Громадянське суспільство усвідомлює 

не тільки особливе значення своєї участі в процесі державотворен-

ня, а й свою цінність як єдиного носія влади в державі. Одними зі 

складових категорії «гідність» є ставлення людини до самої себе і 

ставлення до неї суспільства та держави як до особистості, яка є 

суспільною цінністю. Зміст і розуміння цінності людини не може 

залежити від її статевих ознак.

Актуальність та новизна дослідження інституційної (організа-

ційно-правової) складової механізму забезпечення принципу ген-

дерної рівності полягає у тому, що в Україні на сучасному етапі не 

сформовано чіткої, комплексної системи суб’єктів, які здійснюють 

впровадження принципу гендерної рівності у всі сфери суспільного 

життя. Бракує єдиних підходів до розуміння її структури, у зв’язку з 

чим не вироблено ефективного функціонального інструментарію, 

механізмів координації у сфері забезпечення гендерної рівності.
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Наукову оцінку впливу державних та громадських інституцій 

на забезпечення прав людини здійснювали представники різних 

галузей юридичної науки в контексті окремих досліджень.

Проблематику інституційного забезпечення принципу ген-

дерної рівності на сучасному етапі державотворення вивчали такі 

науковці, як: О. Венгер, Т. Ганзицька, Г. Герасименко, Л. Голяк, 

Л. Гонюкова, О. Дашковська, О. Кисельова, М. Корюкалов, К. Лев-

ченко, В. Лозовий, Т. Марценюк, Т. Мельник, В. Мозгова, Н. Пед-

ченко, О. Пищуліна, О. Руднєва, С. Рябошапка, Я. Соколова, 

І. Суслова, О. Суслова, О. Уварова, Т. Фулей, І. Харечко, В. Ялов-

ська та інші. Не заперечуючи вагомого внеску вказаних науковців, 

зауважимо, що сучасний стан наукової розробки інституційної (ор-

ганізаційно-правової) складової механізму забезпечення принци-

пу гендерної рівності характеризується відсутністю комплексних 

теоретичних розвідок. Це викликає потребу ґрунтовного аналізу 

елементів вказаної складової.

Необхідною є теоретико-правова характеристика та визна-

чення елементів інституційної (організаційно-правової) складової 

механізму забезпечення принципу гендерної рівності з метою об-

ґрунтування ефективності функціонування та надання пропозицій 

щодо подальшого удосконалення.

В Україні, попри наявну систему нормативно-правових актів, 

що гарантують принцип гендерної рівності, становище чоловіка 

та жінки характеризується нерівністю, як юридичною, так і фак-

тичною. Біологічна стать особи визначає її можливості реалізувати 

власні потреби та інтереси, що не відповідає принципам правової, 

соціальної держави.

Серед східноєвропейських країн за ціннісно-нормативними 

уявленнями про гендер, українське населення наближене до Азії та 

Африки, а не до Західної Європи. Україна належить до країн, де 

стимулюється та схвалюється заняття жінок оплачуваними вида-

ми діяльності. Одночасно, мало хто заперечує проти участі жінок у 

забезпеченні сімейного добробуту. Переважна більшість опитаних 
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українських громадян (75 %) згодні з тим, що обоє — і чоловік, і дру-

жина — повинні робити внесок до сімейного бюджету [357, с. 83]. 
Отож, українки мають і матеріально забезпечувати, і піклуватися 

про родину, тобто виконувати подвійне навантаження. При цьому 

на чоловіків покладають лише обов’язок забезпечувати матеріаль-

не благополуччя родини.

Досягнення справедливості і гендерної рівності є само по собі 

метою людського розвитку — це не вимагає додаткового обґрун-

тування своєї необхідності [52; 60]. Ідеї рівноправності найширше 

можуть бути втілені за допомогою державного механізму в усіх га-

лузях життєдіяльності суспільства через систему державних струк-

тур, тобто якщо сама рівноправність стає змістом, складовою всієї 

державної політики, а також як її напрям реалізується через ство-

рені для цього структури [271, с. 335]. Умовою гарантування прин-

ципу гендерної рівності в усіх сферах суспільного життя є скоорди-

нована діяльність системи уповноважених суб’єктів.

Основою формування національної інституційної (організа-

ційно-правової) складової є чітке розуміння, які суб’єкти можуть 

до неї входити та здійснювати забезпечення принципу гендерної 

рівності ефективно. Їх систематизація є необхідною умовою для 

визначення та законодавчого закріплення конкретних функцій і 

повноважень у цій сфері.

Так, всіх суб’єктів, що входять до інституційної (організацій-

но-правової) складової механізму забезпечення принципу гендер-

ної рівності, можна поділити на дев’ять груп:

1)  орган законодавчої влади та його інституції (Верховна Рада 

України, Уповноважений Верховної Ради України з прав лю-

дини);

2)  глава держави та його інституції (Президент України, Уповно-

важений Президента України з прав дитини);

3)  органи виконавчої влади (Кабінет Міністрів України, цен-

тральні та місцеві органи виконавчої влади, Урядовий уповно-

важений з питань гендерної політики);
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4)  органи судової влади та конституційної юстиції (Конституцій-

ний Суд України та система судів загальної юрисдикції);

5)  правоохоронні та правозахисні органи (прокуратура; адвока-

тура);

6)  органи місцевого самоврядування;

7)  інститути громадянського суспільства (політичні партії, гро-

мадські організації, благодійні та релігійні організації, профе-

сійні і творчі спілки, організації роботодавців, територіальні 

громади та органи самоорганізації населення, засоби масової 

інформації, непідприємницькі товариства і установи тощо);

8)  міжнародні та регіональні спеціалізовані установи, представ-

ництва, фонди та програми, акредитовані в Україні (ООН, Ра-

да Європи, ОБСЄ та ін.);

9)  підприємства, установи і організації різних форм власності 

та ін.

В Україні ці інституції не упорядковані на законодавчому рів-

ні, тому вони не діють узгоджено. Суб’єктам, що цілеспрямовано 

здійснюють вплив на певну сферу, безумовно, необхідна координа-

ція. Відсутність координації в інституційній (організаційно-право-

вій) складовій механізму забезпечення принципу гендерної рівно-

сті призводить до того, що її суб’єкти не працюють на досягнення 

єдиної мети.

Для з’ясування змісту та умов ефективності інституційної (ор-

ганізаційно-правової) складової меха нізму забезпечення принци-

пу гендерної рівності необхідно проаналізувати діяльність її еле-

ментів.

У структурі інституційної (організаційно-правової) складової 

механізму забезпечення принципу гендерної рівності в будь-якій 

демократичній державі основне місце належить парламенту.
Конституція України наділила Верховну Раду України низкою 

виключних повноважень, завдяки яким парламент має можливість 

формувати правові та організаційні засади механізму забезпечен-

ня принципу гендерної рівності. Лише парламент має право на 
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законодавчому рівні забезпечувати принцип гендерної рівності; 

затверджувати видатки з Державного бюджету Укр аїни на реаліза-

цію вказаного принципу; визначати засади внутрішньої і зовніш-

ньої політики держави у сфері забезпечення гендерного паритету; 

підтримувати принци п гендерної рівності в загальнодержавних 

програмах економічного, науково-технічного, соціального, націо-

нально-культурного розвитку, охорони довкілля; здійснювати пар-

ламентський контроль за його дотриманням тощо.

В ст. 8 Закону України «Про забезпечення рівних прав та мож-

ливостей жінок і чоловіків» від 08 вересня 2005 р. передбачено пов-

новаження Верховної Ради України з визначення основних засад 

гендерної політики держави; застосування у законодавчій діяль-

ності  принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків; здійснення парламентського контролю за виконанням 

законодавчих актів з питань забезпечення рівних прав та можливо-

стей жінок і чоловіків [662]. Отож, зазначена стаття дублює чинні 

положення Конституції України, тому можна зробити висновки 

про її формальний характер.

В Україні на парламентському рівні функціонують комітети та 

підкомітети з прав людини і гендерних питань. Так, до предмета 

відання Комітету з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин віднесено додержання прав і свобод 

людини і громадянина, законодавче забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків тощо [635].

В його структурі працює Підкомітет з питань гендерної рівно-

сті і недискримінації. Його діяльність спрямована на розробку та 

удосконалення законодавчих механізмів забезпечення гендерної 

рівності та недискримінації, адаптацію національного гендерного 

законодавства до європейських та міжнародних стандартів. Під-

комітет ініціює включення гендерної складової у діяльність інших 

парламентських комітетів, чинне законодавство, що зможе забез-

печити реальну рівність прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх 

сферах життєдіяльності суспільства, рівний доступ до управління, 
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розподілу та користування ресурсами країни [347]. Активно пра-

цює в напрямку забезпечення принципу гендерної рівності Комітет 

з питань європейської інтеграції. Хоча це питання безпосередньо і 

не входить до його відання, Комітет проводить значну роботу щодо 

приведення вітчизняного законодавства до міжнародних стандар-

тів гендерної рівності.

У Верховній Раді України створено Міжфракційне депутат-

ське об’єднання «Рівні можливості» з метою покращення станови-

ща жінок у суспільстві, активізації суспільного діалогу щодо забез-

печення гендерної рівності в різних сферах суспільно-політичного 

життя. Долучаються до вирішення проблем забезпечення принци-

пу гендерної рівності окремі народні депутати України, користу-

ючись своїми правами на депутатський запит та депутатське звер-

нення. В цьому напрямку активно працюють Перший заступник 

Голови Верховної Ради України та Представник Президента Украї-

ни у Верховній Раді України.

Удосконалення діяльності Верховної Ради України як елемен-

ту інституційної (організаційно-правової) складової механізму за-

безпечення принципу гендерної рівності складається з таких ком-

понентів: 1) збільшення кількості жінок у парламенті; 2) вдоско-

налення законодавства і політики гендерної рівності; 3) наскрізне 

впровадження гендерної рівності в діяльність парламенту; 4) під-

вищення гендерної сенситивності інфраструктури і парламент-

ської культури; 5) розподіл відповідальності за гендерну рівність 

між народними депутатами — жінками і чоловіками; 6) заохочення 

політичних партій до впровадження політики гендерної рівності; 

7) гендерна чутливість і рівність персоналу парламенту [807, с. 87]. 
Водночас нормотворча діяльність Верховної Ради України у сфері 

забезпечення гендерної рівності не є лінійною, що не сприяє комп-

лексному забезпеченню цього принципу в законодавстві України. 

До того ж, відсутні єдині підходи у проведенні гендерної експерти-

зи законодавства, що також унеможливлює його дотримання. Не 
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здійснюється реальне прогнозування впливу нормативно-право-

вих актів на забезпечення принципу гендерної рівності.

Важливе місце в інституційній (організаційно-правовій) скла-

довій механізму забезпечення принципу гендерної рівності посідає 

Президент України. Він є гарантом прав і свобод людини і громадя-

нина та має правозахисні повноваження, завдяки яким забезпечує 

рівність чоловіків і жінок.

Відповідно до ст. 106 Конституції України Президент України 

може сприяти забезпеченню принципу гендерної рівності через: 

укладення міжнародних договорів України; підписання законів, 

прийнятих Верховною Радою України; право вето щодо прийнятих 

Верховною Радою України законів з наступним поверненням їх на 

повторний розгляд [417].

Оскільки права та свободи людини і громадянина, а також їх 

гарантії визначаються виключно законами України, Президент 

України наділений повноваженнями щодо ініціювання прийняття 

відповідних законопроектів (ст. 93 Конституції України). Прези-

дент України у своїх посланнях до народу та щорічних і позачерго-

вих посланнях до Верховної Ради України визначає загальні заса-

ди гуманітарної політики. Президент України також зобов’яз аний 

своєчасно реагувати на звернення громадян, зокрема й на ті з них, 

що стосуються порушення прав людини [851, с. 392]. Громадяни 

України мають право звернутися до Президента України через по-

дання електронних петицій на сайті Офіційного інтернет-пред-

ставництва з пропозиціями, зауваженнями, скаргами щодо забез-

печення принципу гендерної рівності.

Президент України на основі та на виконання Конституції і 

законів України видає укази і розпорядження, які є обов’язковими 

до виконання на території України [417]. В цьому контексті варто 

відзначити затверджену Указом Президента України Національну 

стратегію у сфері прав людини від 25 серпня 2015 р. [551]. Одним 

із її стратегічних напрямів визначено забезпечення рівних прав та 
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можливостей жінок і чоловіків, протидію гендерно обумовленому 

насильству, торгівлі людьми та рабству.

З об’єктивних причин, принцип гендерної рівності не є пред-

метом особливої уваги Президента України, що обумовлено низ-

кою політико-правових питань, які потребують його першочерго-

вої участі. Але, він має можливість активізувати реалізацію у дер-

жаві гендерно орієнтованих змін через стимулювання діяльності 

органів виконавчої влади. Президент України затвердив основні 

стратегічні документи у сфері прав людини, визначив пріоритети 

Української держави, зокрема у забезпеченні гендерної рівності.

На органи виконавчої влади покладено основні повноваження 

щодо виконання чинного законодавства, формування і реалізації 

державної політики та захисту прав і свобод людини та громадянина.

При цьому систему органів виконавчої влади, особливо, орга-

ни місцевого самоврядування, вважають слабкою ланкою в реалі-

зації принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків [807, 

с. 62].

Кабінет Міністрів України є вищим центральним органом 

у системі органів виконавчої влади. Відповідно до ст. 19 Закону 

України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 2014 р. уряд 

вирішує питання державного управління у сфері економіки та фі-

нансів, соціальної політики, праці та зайнятості, охорони здоров’я, 

освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього 

природного середовища, екологічної безпеки, природокористу-

вання, правової політики, законності, забезпечення прав і свобод 

людини та громадянина, запобігання і протидії корупції, розв’я-

зання інших завдань внутрішньої і зовнішньої політики, цивільно-

го захисту, національної безпеки та обороноздатності [676]. Саме 

уряд є основним суб’єктом реалізації державної гендерної політики 

у зазначених сферах.

У ст. 10 Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» від 08 вересня 2005 р. закріпле-

но наступн і повноваження Кабінету Міністрів України у сфері 
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забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: про-

ведення єдиної державної політики у цій сфері; розробка і реалі-

зація Національно го плану дій та державної цільової програми 

щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

запобігання та протидії насильству за ознакою статі; координація 

роботи міністерств, інших орган ів виконавчої влади у цій сфері; 

організація підготовки державної доповіді про  виконання в Україні 

Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жі-

нок; врахування принципу гендерної рівності при прийнятті нор-

мативно-правових актів; затвердження порядку проведення ген-

дерно-правової експертизи та ін. [662]. Основним недоліком у ді-

яльності Кабінету Міністрів України щодо забезпечення гендерної 

рівності є відсутність чіткого, постійного контролю і моніторингу 

за реалізацією гендерної політики. Це призводить до її формально-

го, поверхневого характеру.

Кабінет Міністрів України координує діяльність спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Відповідно до Положення про Міністерство соціальної політи-

ки України в ід 17 червня 2015 р. Міністерство соціальної політики 

України є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізацію державної політики у соціальній сфері. 

Мінсоцполітики є спеціально уповноваженим центральним орга-

ном виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та мож-

ливостей жінок і чоловіків, надання гуманітарної допомоги [671].

У ст. 11 Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» від 08 вересня 2005 р. передбачено, 

що з метою утвердження принципу гендерної рівності та проти-

дії насильству за ознакою статі Мінсоцполітики формує та реалі-

зує відповідну державну політику; координує діяльність суб’єктів, 

що здійснюють заходи у цій сфері, міністерств та інших органів; 

проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу в засобах масо-

вої інформації, організовує проведення просвітницьких заходів; 
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здійснює розроблення заходів, спрямованих на зміну соціальних 

і культурних моделей поведінки, подолання стереотипів; формує 

Національний план дій щодо впровадження гендерної рівності та 

у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі; орга-

нізовує навчання державних с лужбовців; здійснює підготовку на-

уково обґрунтованих пропозицій з гендерних питань; організовує 

наукові і експертні дослідження; здійснює моніторинг ефектив-

ності заходів у цій сфері; забезпечує розроблення та затвердження 

типових програм, методичних рекомендацій; затверджує стандар-

ти надання соціальних послуг; контролює формування та ведення 

Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі; здійснює моніторинг та узагальнює 

результати забезпечення рівних прав та можливостей в різних сфе-

рах життєдіяльності; веде облік та узагальнює випадки дискримі-

нації та насильства за ознакою статі та ін. [662]. В структурі Мінсо-

цполітики функціонує Директорат соціальних послуг та інтеграції, 

Експертна група з питань протидії торгівлі людьми, домашньому 

насильству, гендерної рівності та Експертна рада з питань запобі-

гання та протидії дискримінації за ознакою статі.

Окремо варто зосередити увагу на діяльності останнього кон-

сультативно-дорадчого органу, оскільки його було створено для за-

безпечення всебічної реалізації Конвенції ООН про ліквідацію всіх 

форм дискримінації щодо жінок.

До складу Експертної ради входять фахівці та експерти з ген-

дерних питань: посадові особи центральних, місцевих органів ви-

конавчої влади та місцевого самоврядування, міжнародні експер-

ти, представники громадських організацій. Засідання Експертної 

ради проводяться не рідше одного разу на квартал [300]. Одним 

із напрямів її діяльності є розгляд звернень громадян. На підста-

ві розгляду звернень Експертна рада приймає рішення і реагує на 

факти дискримінації, звертається до суб’єктів з вимогами негайно-

го усунути виявлені порушення.
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Варто констатувати, що не всі суб’єкти порушень реагують на 

зауваження. Як зазначає К. Левченко, на сьогодні відсутнє адек-

ватне реагування на рішення Експертної ради з боку підприємств і 

компаній, які порушують Закон України «Про забезпечення рівних 

прав і можливостей жінок і чоловіків» від 08 вересня 2005 р, що по-

требує подальшої уваги з боку як експертів, так і представників Мі-

ністерства соціальної політики України [478, с. 25]. Все це свідчить 

про формальний характер санкцій за гендерну дискримінацію.

Невизначеними лишаються повноваження органів виконавчої 

влади щодо формування та реалізації державної гендерної політи-

ки, що ускладнює розуміння ролі кожного з них у цьому процесі. 

Особливо важливою є реалізація гендерної політики всередині сис-

теми кожного центрального і місцевого органу виконавчої влади, 

що означає забезпечення рівних прав і можливостей усіх працівни-

ків та службовців [182]. Всі міністерства та центральні органи вико-

навчої влади мають дотримуватись принципу гендерної рівності у 

своїй діяльності, але його забезпечення у суспільному житті не є їх 

спеціальною компетенцією.

В ст. 12 Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» від 08 вересня 2005 р. визначено 

суб’єктами забезпечення гендерної рівності, запобігання та про-

тидії насильству за ознакою статі органи виконавчої влади. Мова 

йде про всі без винятку органи виконавчої влади. Деякі визначені 

в цій статті функції і повноваження не доцільно покладати на всі, 

без винятку, органи в системі виконавчої влади. Оскільки окремі 

міністерства, служби, агентства, інспекції та ЦОВВ зі спеціальним 

статусом не пов’язані з подібною діяльністю. Отож, необхідним є 

уточнення і систематизація органів виконавчої влади, які є суб’єк-

тами забезпечення жінкам та чоловікам рівних прав та можливо-

стей, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.

Важливість принципу гендерної рівності у сучасному суспіль-

стві не викликає сумніву, а ефективність його забезпечення зумов-

лена, насамперед, недосконалістю механізмів захисту прав і свобод 
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людини і громадянина. В Україні основну роль у захисті прав і сво-

бод людини відіграють органи судової влади.
Конституційний Суд України є єдиним органом конституцій-

ної юрисдикції, який, згідно зі ст. 147 Основного Закону, вирішує 

питання про відповідність Конституції України законів Україн и та 

у передбачених випадках здійснює офіційне тлумачення Конститу-

ції, а також інші повноваження [417]. Конституційний Суд України 

здійснює конституційне судочинство, об’єктом якого є, зокрема, 

конституційно-правовий статус людини і громадянина.

В ст.7 Закону України «Про Конституційний Суд України» від 

13 липня 2017 р. до повноважень Суду віднесено вирішення питань 

про відповідність Конституції України законів України та інших 

правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, 

актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим [678]. Отже, здійснюючи функцію 

конституційного контролю, Конституційний Суд України безпо-

середньо впливає на дотримання конституційного принципу рів-

ності чоловіків і жінок у національному законодавстві.

У зв’язку з внесенням змін до Конституції України в частині 

правосуддя від 30 вересня 2016 р. Конституційний Суд України 

наділений правозахисною функцією. Її змістом є розгляд консти-

туційних скарг щодо відповідності Конституції України закону 

України, що застосований в остаточному судовому рішенні у справі 

суб’єкта права на конституційну скаргу [678].

Результатом реалізації цієї функції Конституційного Суду 

України стане поновлення конституційних прав і свобод людини; 

скасування неконституційних актів чинного законодавства чи їх 

окремих положень [851, с. 492]. Тому можна констатувати, що ме-

ханізм захисту та відновлення принципу гендерної рівності Кон-

ституційним Судом України удосконалено та посилено.

Призначення судової влади у забезпеченні принципу гендер-

ної рівності обумовлене її правозахисним потенціалом. Загальні 

суди відіграють унікальну роль у суспільстві, оскільки, вирішуючи 
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спори, захищаючи порушене право чи законний інтерес, встанов-

люючи винуватість особи та призначаючи покарання, судова си-

стема є гарантом стабільності суспільних відносин, сприяючи тим 

самим сталому розвитку [858, c. 20]. Загальні суди здійснюють пра-

восуддя у адміністративних, кримінальних, цивільних та господар-

ських справах, зокрема для захисту прав і свобод людини і громадя-

нина, принципу гендерної рівності. Вони є неодмінним елементом 

інституційної (організаційно-правової) складової механізму забез-

печення принципу гендерної рівності в Україні.

Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 02 червня 

2016 р. [704] передбачає гарантії судового захисту прав, свобод та 

інтересів кожному, незалежно від статі (ст. 7, 9). Суди захищають 

права і свободи, законні інтереси особи, а також відновлюють пра-

ва, порушені внаслідок гендерної дискримінації та інших правопо-

рушень права.

Судове оскарження сексуальних домагань, гендерної дискри-

мінації та насильства за ознакою статі передбачено в ст. 22 Закону 

України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чо-

ловіків в Україні» від 08 вересня 2005 р.

У забезпеченні гендерної рівності й подоланні проявів дис-

кримінації за ознакою статі судді наділені достатньо широким ко-

лом можливостей: ставити перед судом конституційної юрисдикції 

питання про неконституційність законодавчого положення як та-

кого, що носить дискримінаційний характер; забезпечувати захист 

від дискримінаційного ставлення; ухвалювати рішення, спрямова-

ні на подолання усталених дискримінаційних підходів і практик; 

використовувати у своїх рішеннях міжнародні і регіональні дого-

вори у сфері прав людини; звертатися до прецедентної практики 

міжнародних і регіональних судових інституцій для аргументації 

власної позиції у справі; констатувати факт дискримінації, навіть 

якщо особа, яка звертається до суду за захистом, не вказує на дис-

кримінацію як на причину порушення свого права [838, с. 9-10]. 
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Але ефективність судового захисту в гендерно чутливих справах є 

сумнівною.

За результатами опитування експертного середовища, най-

меншою ефективністю відзначаються справи з трудових спорів за 

ознакою дискримінації. Ефективним судовий захист вважають ли-

ше 15 % опитаних, неефективним — 25 %. Судовий захист у справах 

про сексуальні домагання ефективним вважають 20 % опитаних, 

неефективним — 24 %. У справах із визначення місця проживання 

дитини спостерігається найбільша ефективність судового захисту 

— 31 % вважають його ефективним і лише 10 % — неефективним 

[858, с. 71]. Ефективний судовий захист прав і свобод жінок і чоло-

віків у гендерно чутливих справах можуть здійснювати лише судді, 

які обізнані в питаннях гендерної рівності та недискримінації.

На думку І. Суслової, на основі прийнятих судами рішень буде 

формуватися практика гендерних відносин у суспільстві. У цьому 

контексті особливої актуальності набуває глибока обізнаність суд-

дів з національним і міжнародним законодавством, що визнає та 

закріплює право на рівність та недискримінацію, і звернення до 

нього у судовій практиці [805]. Водночас загальна низька ефектив-

ність судового забезпечення принципу гендерної рівності обумов-

лена і відсутністю належного реагування потерпілих на гендерно 

обумовлені правопорушення, скоєні щодо них.

Протиправні діяння, що мають дискримінаційний характер за 

ознакою статі, як правило, є латентними. В Україні більшість пра-

вопорушень у цій сфері є прихованими, постраждалі особи зазви-

чай не поспішають звертатись до правоохоронних органів та судо-

вих установ зі зверненнями про порушення їх прав за статевою оз-

накою. У результаті цього судова практика з розгляду таких справ у 

кількісному плані є незначною, інакше кажучи, відповідна практи-

ка звернень до суду ще не набула поширення серед громадян Укра-

їни [188, с. 7-8]. Громадяни часто не обізнані в питаннях ідентифі-

кації та протидії випадкам гендерної дискримінації, не приділяють 
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значення їх комплексному впливу на суспільне життя, чим зумов-

люють подальші порушення принципу гендерної рівності.

Позитивним видається той факт, що забезпечення принципу 

гендерної рівності не обмежується рівнем національної судової 

системи. Громадяни мають право звернутися за захистом до міжна-

родних організацій, судових органів, зокрема Європейського суду 

з прав людини.

Механізми правового захисту для громадян є доступними, 

але не використовуються через суб’єктивні причини. Вирішувати 

цю проблему покликані інші правоохоронні та правозахисні орга-

ни — прокуратура, адвокатура, поліція, омбудсмени, центри з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги та ін. Ці органи є 

самостійними елементами інституційної (організаційно-правової) 

складової механізму забезпечення принципу гендерної рівності.

Органічною частиною інституційної (організаційно-правової) 
складової механізму забезпечення прав людини в правовій державі 

є інститут омбудсмена. На сьогодні, в Україні працює три омбудсме-

на: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Упов-

новажений Президента України з прав дитини та Урядовий упов-

новажений з питань гендерної політики.

У Законі України «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав 

людини» від 23 грудня 1997 р. визначено, що метою парламентсько-

го контролю Уповноваженого є, зокрема, захист прав і свобод лю-

дини і громадянина; додержання та повага до прав і свобод людини 

і г ромадянина; запобігання порушенням прав і свобод людини і 

громадянина або сприяння їх поновленню; запобігання будь-яким 

формам дискримінації що до реалізації людиною своїх прав і сво-

бод (ст. 3) [708]. Парламентський омбудсмен є важливим суб’єктом 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У ст. 9 Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» від 08 вересня 2005 р. передба-

чено повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини у цій сфері: контроль за дотриманням рівних прав та 
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можливостей жінок і чоловіків; розгляд звернень про випадки дис-

кримінації та насильства за ознакою статі; висвітлення питання 

дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та на-

сильства за ознакою статі у щорічній доповіді [662]. Крім того, він 

наділений додатковими повноваженнями у сфері протидії дискри-

мінації за ознакою статі.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини здійс-

нює у сфері запобігання та протидії дискримінації: контроль за до-

триманням принципу недискримінації в різних сферах суспільних 

відносин, зокрема у приватн  ій сфері; звернення до суду із заявами 

про дискримінацію з метою захисту суспільних інтересів; прове-

дення моніторингу та узагальнення результатів дотримання прин-

ципу недискримінації в різних сферах відносин; розгляд звернен  ь 

осіб з питань дискримінації; ведення обліку та узагальнення випад-

ків дискримінації у різних сферах відносин; внесення пропозицій 

щодо вдосконалення законодавства про   запобігання та протидію 

дискримінації, застосування та припинення позити вних дій та ін. 

(ст. 10 Закону України «Про засади запобігання та протидії дис-

кримінації в Україні» від 06 вересня 2012 р.) [664]. Попри наявні 

повноваж  ення у сфері забезпечення принципу гендерної рівності 

омбудсмен залишається недоступним дл я громадян.

У 2017 р. до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини надійшло 373 звернення щодо дискримінації та порушен-

ня принципу рівності. Серед н их — лише декілька щодо дискримі-

нації за ознакою статі. Уповноваженим відкрито 22 провадження за 

зверненнями громадських організацій та громадян щодо дискримі-

нації за ознакою статі в рекламі [919, с. 506, с. 550]. Кількість скарг 

безпосередньо до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини унеможливлює забезпечення належного рівня парламент-

ського контролю, а здійснення впливу на формування державної 

політики у сфері захисту прав людини відбувається на неналежно-

му для інституції рівні з огляду на її потенційні можливості [468, 

с. 232].
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У структурі Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини діє Управління з питань дотримання прав 

дитини, недискримінації та гендерної рівності, Представник Упов-

новаженого з дотримання рівних прав і свобод, Управління моні-

торингу рівних прав і свобод. Структурні підрозділи здійснюють 

забезпечення реалізації повноважень Уповноваженого у сфері 

здійснення парламентського контролю за дотриманням принципу 

недискримінації у різних сферах суспільних відносин. Але омбуд-

смен не має реальної практичної можливості здійснювати парла-

ментський контроль на місцях через брак ефективних регіональ-

них представництв.

Діти часто стають жертвами гендерно обумовленого насиль-

ства, торгівлі людьми, розбещення та сексуальних домагань тощо. 

Складною проблемою є дитячі суїциди через, зокрема, булінг за 

ознакою статі. Діти особливо вразливі до гендерних стереотипів. 

Крім того, в суспільстві існує тенденція виокремлення дітей у «тре-

тій гендер» — інтереси дітей не диференціюються на інтереси ді-

вчат та інтереси хлопців.

Глава держави завжди приділяє особливу увагу захисту прав, 

свобод та інтересів дітей, з цією метою діє інститут Уповноважено-

го Президента України з прав дитини.

Основними його завданнями є моніторинг додержання в 

Україні конституційних прав дитини; виконання Україною між-

народних зобов’язань у цій сфері; внесення Президентові України 

пропозицій щодо припинення і запобігання повторенню пору-

шень прав і законних інтересів дитини та до проектів законів, актів 

Президента України з питань прав та законних інтересів дитини; 

здійснення заходів, спрямованих на інформування населення про 

права та законні інтереси дитини [612]. Використовуючи надані 

йому повноваження для реалізації зазначених завдань, Уповнова-

жений Президента України з прав дитини має можливість впли-

вати на укріплення гендерного паритету в суспільстві. Предметом 
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моніторингу Уповноваженого є, зокрема, і гендерний аспект забез-

печення прав дитини.

Окремої уваги дитячого омбудсмена потребує політика держа-

ви щодо подолання гендерних стереотипів у вихованні молоді. За-

конодавство, що регулює права дитини, має бути гендерно орієн-

тованим для однаково ефективного забезпечення різних інтересів 

дітей обох статей. Це також має стати одним із пріоритетів роботи 

Уповноваженого.

Скандинавські країни досягли високих показників гендерної 

рівності завдяки систематичній діяльності спеціальних органів у 

цій сфері. В таких державах, як Швеція, Фінляндія та Норвегія, вже 

тривалий час діє інститут омбудсмена з гендерної рівності [209]. 
Незважаючи на вже досягнутий стан рівності у суспільстві, ці орга-

ни і далі продовжують свою діяльність.

7 червня 2017 р. Кабінет Міністрів України запровадив посаду 

Урядового уповноваженого з питань гендерної політики для орга-

нізації здійснення урядом повноважень у сфері гендерної рівності. 

14 лютого 2018 р. першим Урядовим уповноваженим було призна-

чено правозахисника, доктора юридичних наук, професора К. Лев-

ченко, яка з 1999 р. очолює Міжнародний жіночий правозахисний 

центр «Ла Страда-Україна».

Основними завданнями Урядового уповноваженого є: 1) спри-

яння забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямо-

ваної на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чолові-

ків у всіх сферах життя суспільства; 2) участь у координації роботи 

міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої 

влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чо-

ловіків; 3) проведення моніторингу щодо врахування Кабінетом 

Міністрів України принципу гендерної рівності під час прийняття 

нормативно-правових актів; 4) участь у здійсненні Прем’єр-міні-

стром України представництва Кабінету Міністрів України у між-

народних зустрічах і форумах; 5) співпраця та взаємодія з грома-

дянським суспільством з питань щодо забезпечення рівних прав 
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та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства 
[709]. Але головною метою створення посади є координація роботи 

виконавчої гілки влади щодо забезпечення і дотримання принципу 

гендерної рівності.

Створення подібної інституції в нашій державі сприяє підви-

щенню ефективності проведення урядової політики гендерного 

мейнстрімінгу та досягненню рівності чоловіків і жінок у всіх сфе-

рах суспільного життя країни, забезпеченню їх рівних можливо-

стей, прав та обов’язків [209]. Важливим є врахування досвіду ро-

боти аналогічних інституцій європейських держав з високим рів-

нем гендерної рівності.

Повноваження і можливості Урядового уповноваженого з 

питань гендерної політики не повинні бути формальними, а його 

пропозиції і рішення мають реалізовуватись не тільки на централь-

ному, а і на місцевому рівні. На сьогодні, повноваження, якими на-

ділений урядовий уповноважений не дають можливості здійснюва-

ти реальний вплив на забезпечення принципу гендерної рівності. 

Вони є формалізованими, позбавленими конкретики та обмежу-

ються лише консультативним і моніторинговим аспектом.

Вважаємо, що Урядовий уповноважений з питань гендерної 

політики має бути автономним та незалежним, здійснювати са-

мостійну чітку координацію у сфері забезпечення принципу ген-

дерної рівності у всій системі органів виконавчої влади та сприяти 

такій діяльності в органах місцевого самоврядування.

Прокуратура відіграє важливу роль у забезпеченні прав і сво-

бод людини через реалізацію функцій підтримки державного 

обвинувачення в суді, організації і процесуального керівництва до-

судовим розслідуванням, гарантуючи при цьому рівність кожного 

перед законом.

Участь прокурора в кримінальному правосудді щодо гендерно 

обумовлених злочинів має бути спрямована на гарантування прин-

ципів верховенства права, законності і справедливості.
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Серед найбільш поширених порушень прав людини — на-

сильство щодо жінок і дівчат. Це порушення має суттєві фізичні, 

психологічні, емоційні і соціальні наслідки. Саме тому проваджен-

ня, пов’язані із захистом прав жінок, висувають до прокурорів до-

даткові вимоги, особливо коли йдеться про поводження із такими 

вразливими групами, як жертви домашнього насильства, торгівлі 

людьми, сексуального насильства. Крім того, такі справи завжди 

ускладнені цілою низкою проблем, зумовлених особистим харак-

тером вчиненого насильства [838, с. 11]. На жаль, практика розгля-

ду правопорушень проти жінок в Україні характеризується низкою 

суттєвих недоліків: легковажне ставлення пр окуратури до гендер-

них особливостей правопорушень, невідповідність призначувано-

го покарання реальним наслідкам правопорушень, брак гендерної 

освіти правоохоронців.

У зв’язку з тим, що набирає чинності Закон України «Про 

внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуально-

го кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради 

Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та боротьбу з цими явищами» від 06 грудня 2017 р. [652], 

прокуратура буде підтримувати державне обвинувачення в суді у 

справах про домашнє насильство (ст. 126-1), незаконне проведен-

ня аборту або стерилізації (ст. 134), примушування до шлюбу (ст. 

151-2), сексуальне насильство (ст. 153), невиконання обмежуваль-

них заходів, обмежувальних приписів або непроходження програ-

ми для кривдників (ст. 390-1) та ін. Враховуючи, що таку практику 

в Україні ще не напрацьовано, необхідним є додаткове навчання 

прокурорів у сфері роботи з жертвами таких правопорушень.

Звернення громадян до суду за захистом, у випадку порушен-

ня принципу гендерної рівності, буде ефективнішим у разі викори-

стання права на професійний захист адвоката.

Адвокатура здійснює захист, представництво та надає інші 

види правової допомоги на професійній основі [641]. Саме адво-

катура володіє необхідними повноваженнями та професійними 
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правами для всебічного забезпечення прав, свобод та інтереси фі-

зичних осіб у разі порушення принципу гендерної рівності в усіх 

категоріях справ.

Правозахисний потенціал адвокатури у сфері забезпечення 

гендерної рівності полягає в двох групах її функцій: приватних 

(функції адвоката, як правозахисника) та публічних (функції адво-

катури як правозахисного інституту).

Законодавство, що регулює правов ий статус адвоката надає 

достатньо повноважень, що сприяють захисту особи, яка постраж-

дала внаслідок порушення принципу гендерної рівності. Так, у 

ст. 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

від 05 липня 2012 р. передбачено, зокрема, такі напрямки діяль-

ності адвоката, як: надання правової інформації, консультацій і 

роз’яснень з правових питань; складання заяв, скарг, процесуаль-

них та інших документів правового характеру; захист прав, свобод 

і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, 

засудженого, виправданого та ін.; надання правової допомоги свід-

ку у кримінальному провадженні; представництво інтересів потер-

пілого під час розгляду справ про адміністративне правопорушен-

ня, прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного 

відповідача у кримінальному провадженні; представництво ін-

тересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення ци-

вільного, господарського, адміністративного та конституційного 

судочинства, а також в інших державних органах, перед фізични-

ми та юридичними особами; представництво інтересів фізичних 

і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів міс-

цевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових орга-

нах; надання правової допомоги під час виконання та відбування 

кримінальних покарань [641]. На практиці адвокати здійснюють 

забезпечення принципу гендерної рівності переважно через захист 

фізичних осіб. Але громадяни не завжди готові відстоювати свої 

порушені немайнові права та інтереси, тому не вдаються до послуг 

адвоката, враховуючи оплатні умови надання його послуг.
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Реалізація публічних функцій Адвокатури України здійснює 

комплексний вплив на суспільні відносини, а отже, забезпечення 

принципу гендерної рівності на загальнодержавному рівні має від-

буватися через цю інституцію зокрема.

До публічних функцій адвокатури відносять: функцію профе-

сійно-правового контролю за забезпеченням системою публічної 

влади конституційних прав і свобод людини; медіативну функ-

цію (гармонізація відносин між суспільством і державою); про-

світницьку функцію (поширення правової просвіти та привчання 

людей вирішувати свої проблеми в рамках закону і за допомогою 

закону); виховну функцію (здійснення навчання стажерів та адво-

катів); нормотворчу (приймання внутрішніх НПА, що регулює ад-

вокатську діяльність); функцію законотворчої ініціативи (зокрема, 

підготовка висновків на законопроекти, пов’язані з адвокатською 

діяльністю) [164, с. 28]. Безумовно, реалізація зазначених функцій 

в контексті забезпечення принципу гендерної рівності є необхід-

ною для українського суспільства.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про адвокатуру та адво-

катську діяльність» від 05 липня 2012 р. адвокатура є незалежною 

від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових та службових осіб [641]. Законодавство не покладає на 

інститут адвокатури обов’язку забезпечувати принцип гендерної 

рівності, оскільки її діяльність в будь-якій сфері є добровільною.

Для активізації участі Адвокатури України у забезпеченні 

принципу гендерної рівності необхідним є проведення серед ад-

вокатів інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи 

щодо особливостей забезпечення рівності чоловіків і жінок. По-

дібні заходи можливо реалізувати на базі Національної асоціації 

адвокатів України та Рад адвокатів регіонів. Важливим є включен-

ня Адвокатури України на добровільних засадах до державних та 

регіональних гендерних програм, зокрема, в якості виконавців.

Якість професійної підготовки адвокатів з гендерної про-

блематики є запорукою всебічного захисту прав і свобод жінок і 
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чоловіків. Під егідою Міністерства соціальної політики України, 

Міністерства юстиції України, місцевих державних адміністрацій, 

органів місцевого самоврядування варто постійно проводити курси 

підвищення кваліфікації для адвокатів з гендерних проблем.

Важливим аспектом у забезпеченні прав і свобод жінок і чоло-

віків є надання державою правової допомоги безоплатно.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про безоплатну правову до-

помогу» від 02 червня 2011 р. кожен має право на безоплатну правову 

допомогу — право отримати в повному обсязі безоплатну первинну 

правову допомогу, а також можливість для певної категорії осіб от-

римати безоплатну вторинну правову допомогу [642]. Забезпечує її 

Система надання безоплатної правової допомоги, юридичні клініки, 

громадські приймальні при органах публічної влади тощо.

В ст.13-1 Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» від 08 вересня 2005 р. закріплено 

повноваження центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги забезпечувати надання безоплатної правової допомоги 

постраждалим особам, у тому числі на базі загальних та спеціалізо-

ваних служб підтримки постраждалих осіб [662]. В Законі прямо не 

передбачено надання правової допомоги з гендерних питань, але 

чинне законодавство не встановлює тематичних обмежень щодо 

звернень громадян за безоплатною правовою допомогою.

Система безоплатної правової допомоги (БПД), за підтримки 

міжнародних партнерів, орієнтована на подолання гендерних сте-

реотипів та упереджень, гарантування рівних можливостей для чо-

ловіків і жінок у доступі до правової допомоги. У 2018 р. вітчизняна 

система БПД приєдналась в межах україно-канадського проекту 

«Доступна та якісна правова допомога в Україні» до Гендерної стра-

тегії системи безоплатної правової допомоги «Рівні партнери», що 

розроблена канадською експерткою П. Ренкін [774].

Координаційний центр з надання правової допомоги бере 

участь у проекті Ради Європи «Посилення імплементації європей-

ських стандартів прав людини в Україні» від 01 квітня 2018 р., який 



189

Розділ 2. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ

покликаний упровадити європейські стандарти дотримання прав 

людини в Україні [850]. Одним з напрямів проекту є забезпечен-

ня принципу гендерної рівності. За безоплатною правовою допо-

могою до Центрів звертаються переважно жінки, отож, активне 

включення системи безоплатної правової допомоги до гендерного 

мейнстрімінгу позитивно характеризує вектор її розвитку.

Забезпечення принципу гендерної рівності системою безоп-

латної правової допомоги є доступним для громадян територіально 

і організаційно, крім того, місцева влада всебічно сприяє такій ді-

яльності.

Невід’ємним елементом інституційної (організаційно-право-

вої) складової механізму забезпечення принципу гендерної рівно-

сті є місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядуван-
ня. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків» від 08 вересня 2005 р. визнає їх суб’єктами за-

безпечення принципу гендерної рівності (ст. 12). Основні повнова-

ження, які сприяють забезпеченню принципу гендерної рівності, 

передбачає законодавство, що регулює їх правовий статус.

Місцеві державні адміністрації є суб’єктами виконання Кон-

ституції, законів України, підзаконних нормативно-правових актів, 

державних і регіональних програм, а отже мають повноваженнями 

у сфері забезпечення принципу гендерної рівності на місцевому 

рівні. В ст. 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

від 09 квітня 1999 р. [681] до питань, що вирішуються місцевими 

державними адміністраціями, віднесено забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. Незважаючи 

на загальне формулювання, це й напрям діяльності місцевих дер-

жавних адміністрацій є комплексним і включає в себе гарантуван-

ня гендерної рівності.

Органи місцевого самоврядування, на відміну від місцевих 

державних адміністрацій, мають більше можли   востей у сфері за-

безпечення принципу гендерної рівності. Хоча в Законі України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. не 
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передбачено окремих повноважень у цій сфері, до компетенції 

місцевих рад віднесено: право затверджувати програми соціаль-

но-економічного, культурного розвитку, інші цільові програми, 

передбачати видатки з місцевого бюджету на їх реалізацію (ст. 26); 

надання безоплатної первинної правової допомоги та можливість 

створювати для цього окремі установи (ст. 38-1) [679]. Нормотвор-

чі, бюджетно-фінансові та правозахисні повноваження органів 

місцевого самоврядування сприяють забезпеченню ними принци-

пу гендерної рівності.

Спеціальні права і повноваження місцевих державних адмі-

ністрацій та органів місцевого самоврядування щодо забезпечен-

н я принципу гендерної рівності передбачає законодавство у сфері 

протидії дискримінації та забезпечення рівності чоловіків і жінок. 

Так, у ст. 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» від 06 вересня 2012 р. передбачено на-

ступні повноваження місцевої влади щодо запобігання та протидії 

дискримінації: підготовка пропозиції щодо вдосконалення зако-

нодавства про запобігання та протидію дискримінації; здійснен-

ня позитивних дії; дотримання принципу недискримінації у своїй 

діяльності; співпраця з громадськими організаціями щодо дотри-

мання принципу недискримінації; сприяння науковим розроб-

кам у сфе рі запобігання та протидії дискримінації; просвітницька 

діяльність з питань запобігання та протидії дискримінації [664]. 
Ці повноваження не є формальними, але вони не дають реальної 

можливості протидіяти гендерній дискримінації на практиці, тому 

необхідними є їх посилення і конкретизація.

В ст. 12 Закону України «Про забезпечення рівних прав та мож-

ливостей жінок і чоловіків» від 08 вересня 2005 р. передбачено ши-

рокий перелік спеціальних повноважень органі в виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування: забезпечення надання жін-

кам і чоловікам рівних прав та можливостей, запобігання та проти-

дію насильству за ознакою статі; виконання загальнодер жавних та 

регіональних програм у цій сфері; створення умови для поєднання 
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жінками і чоловіками професійних і сімейних обов’язків; забезпе-

чення дос тупу до соціально-побутових послуг; прос вітницьку ді-

яльність; співпрацю з громадськими об’єднаннями та іноземними 

неурядовими організаціями; надання пропозицій щодо вдоскона-

лення закон одавства у цій сфері; збір і поширення інформації про 

насильство за ознакою статі, а також про загальні та спеціалізовані 

служби підтримки постраждали х осіб; участь у підготовці фахівців 

з питань реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

запобігання та протидії насильству за ознакою статі; сприяння нау-

ковим розробкам у сфері гендерних досліджень; дотриманн я прин-

ципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 

своїй діяльності; здійснення позитивних дій [662]. Деякі зазначені 

повноваження є умовними і неконкретними, виникає питання про 

розмежування сфер впливу виконавчої влади та місцевого само-

врядування.

Важливою гарантією забезпечення принципу гендерної рів-

ності є право громадян звернутися зі скаргою щодо дискримінації 

за ознакою статі та сексуальних домагань, насильства за ознакою 

статі, зокрема, до державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадо-

вих осіб (ст. 22 Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» від 08 вересня 2005 р.) [662]. Ор-

гани виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають 

право призначити уповноважену особу (координатора), утворюва-

ти консультативно-дорадчі органи, призначати радників з питань 

забезпечення гендерної рівності та протидії насильству за ознакою 

статі.

При місцевих державних адміністраціях цим питанням займа-

ються спеціальні структурні підрозділи — департаменти соціально-

го захисту населення, а також радники голів обласних державних 

адміністрацій з гендерних питань. У структурі органів місцевого 

самоврядування створюються постійні комісії місцевих рад, депар-

та менти, управління, сектори у сфері соціальної політики. Органи 
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місцевого самоврядування уповноважені створювати комунальні 

заклади, соціальні центри, сферою діяльності яких є забезпечення 

принципу гендерної рівності.

На сьогодні беззаперечною є потреба територіальних громад 

у створенні загальних та спеціалізованих служб підтримки постраж-

далих осіб від гендерно обумовленого насильства, домашнього 

насильства. В забезпеченні принципу гендерної рівності, проти-

дії його порушенням важливу роль відіграють саме спеціалізовані 

служби. Враховуючи, що від домашнього насильства страждають 

переважно жінки і діти, спеціалізовані служби можуть стати дієвою 

платформою забезпечення принципу гендерної рівності.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про запобігання та про-

тидію домашньому насильству» від 07 грудня 2017 р. до загальних 

служб підтримки належать: центри соціальних служб для сім’ї, ді-

тей та молоді; притулки для дітей; центри соціально-психологічної 

реабілітації дітей; соціально-реабілітаційні центри (дитячі містеч-

ка); центри соціально-психологічної допомоги; територіальні цен-

три соціального обслуговування (надання соціальних послуг); інші 

заклади, установи та організації, які надають соціальні послуги по-

страждалим особам. До спеціалізованих служб підтримки постраж-

далих осіб відносять: притулки для постраждалих осіб, центри ме-

дико-соціальної реабілітації постраждалих осіб, call-центр з питань 

запобігання та протидії домашньому насильству, насил ьству за оз-

накою статі та насильству стосовно дітей, мобільні бригади соці-

ально-психологічної допомо ги постраждалим особам та особам, 

які постраждали від насильства за ознакою статі, а також заклади 

та установи, призначені виключно для постраждалих осіб та осіб, 

які постраждали від насильства за ознакою статі [663]. На сьогодні 

становлення системи служб підтримки є проблемним питанням в 

контексті організаційного, матеріального і кадрового забезпечення 

їх діяльності.

У Законі України «Про місцеве самоврядування» від 21 травня 

1997 р., визначено право місцевих рад приймати рішення про ство-
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рення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підпри-

ємств, установ та організацій комунальної власності відповідної 

територіальної громади (ст. 26) [679]. Органи місцевого самовря-

дування та місцеві державні адміністрації спільно з Міністерством 

соціальної політики України мають вжити необхідних заходів з ме-

тою становлення в Україні системи загальних та спеціалізованих 

служб підтримки.

У ст. 16 Закону України «Про запобігання та протидію домаш-

ньому насильству» від 07 грудня 2017 р. передбачено фінансування 

з бюджету відповідного рівня органів та установ, які опікуються пи-

таннями запобігання домашньому насильству. Фінансування спе-

ціалізованих установ для жертв домашнього насильства, утворених 

підприємствами, установами, організаціями, благодійними фон-

дами, об’єднаннями громадян або окремими громадянами, здійс-

нюється за рахунок власних коштів. Для створення місцевих служб 

підтримки є необхідні правові підстави. Однак фактична реалізація 

цих вимог все ще залежить від політичної волі місцевої влади. [865, 

с. 12]. Отож, громадськість має активізувати цей напрям діяльності 

органів місцевого самоврядування.

Інститути громадянського суспільства (політичні партії, гро-

мадські організації, благодійні та релігійні організації, професійні 

і творчі спілки, організації роботодавців, територіальні громади та 

органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової ін-

формації, інші непідприємницькі товариства і установи тощо) є 

найактивнішими суб’єктам, що впливають на реалізацію державної 

політики у всіх сферах. Варто відзначити вагоме значення громад-

ськості у забезпеченні принципу гендерної рівності в суспільстві.

Загальновідомо, що лише суспільство рівноправних індивідів 

можна визнати громадянським. В такому суспільстві гендерна не-

рівність зведена до мінімуму. Інститути громадянського суспільства 

стимулюють досягнення гендерного паритету через послідовну вза-

ємодію з органами публічної влади, формування гендерної куль-

тури громадян, моделювання гендерних відносин. Якщо держава 
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обмежує інституції громадянського суспільства, це суттєво посла-

блює гендерний паритет. Ефективна реалізація гендерної політики 

в державі є можливою за умови постійної державної підтримки уча-

сті інститутів громадянського суспільства в цьому процесі.

В ст. 14 Закону України «Про запобігання та протидію домаш-

ньому насильству» від 07 грудня 2017 р. визначено права громад-

ських об’єднань та іноземних неурядових організацій у забезпе-

ченні рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобіганні 

та протидії насильству за ознакою статі, зокрема: брати участь у 

розробці рішень, що приймаються органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування з цих питань; брати участь у 

реалізації загальнодержавних та регіональних програм; делегувати 

своїх представників до складу консультативно-дорадчих органів, 

що створюються при органах виконавчої влади та органах місцево-

го самоврядування; проводити моніторинг з питань забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та про-

тидії насильству за ознакою статі та ін. [663]. Різні за типом інсти-

тути громадянського суспільства використовують свій потенціал у 

сфері забезпечення принципу гендерної рівності залежно від влас-

них специфічних напрямків діяльності.

Неурядові жіночі організації відіграють особливо важливу роль 

у створенні соціального, економічного, політичного та культурно-

го клімату на основі рівності між жінками та чоловіками. Важлива 

роль належить жіночим організаціям в країнах перехідного періоду 

[480]. Але не лише жіночі громадські організації намагаються вирі-

шувати проблему гендерної нерівності.

Посилення сектору громадських організацій, що займають-

ся проблемами гендерної рівності та розширенням прав і можли-

востей жінок, відбувається одночасно із підвищенням гендерної 

чутливості неурядового сектору загалом. Збільшується кількість 

ініціатив громадських організацій, спрямованих як на розширен-

ня прав і можливостей жінок і чоловіків, так і на включення ген-

дерних підходів до інших їхніх ініціатив та проектів [428, с. 7]. 
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Забезпечення принципу гендерної рівності є предметом діяльно-

сті системи інститутів громадянського суспільства, серед них не-

обхідно відзначити саме діяльність громадських організацій. Вони 

здійснюють найбільш активний вплив на вдосконалення чинного 

законодавства у сфері забезпечення принципу гендерної рівності, 

проводять навчальну та правопросвітницьку діяльність для досяг-

нення гендерного паритету, реалізують власні проекти та програми 

гендерного спрямування, розголошують інформацію про випадки 

гендерної дискримінації тощо.

Механізм взаємодії інститутів громадянського суспільства і 

органів державної влади у сфері забезпечення принципу гендерної 

рівності не є досконалим, іноді така співпраця набуває формально-

го характеру. Бракує цілеспрямованих заходів щодо залучення ін-

ститутів громадянського суспільства до процесу прийняття управ-

лінських рішень органів публічної влади у цій сфері.

Аналізуючи діяльність вітчизняних громадських організацій 

крізь призму соціального конструктивізму, помітною є їх участь у 

процесі збору, узагальнення і розповсюдження інформації з ген-

дерної тематики. Громадські організації організовують тренінги, 

семінари, круглі столи, конференції для фахівців, розробляють, 

видають та розповсюджують інформаційні, навчально-методичні 

та наукові матеріали, стимулюють дискусії щодо гендерних про-

блем у публічному просторі України з метою досягнення фактичної 

рівності в суспільстві [862, с. 170]. Доцільною є консолідація зусиль 

органів публічної влади, інститутів громадянського суспільства, 

наукових установ, міжнародних організацій з метою вирішення за-

гальнодержавних і регіональних проблем забезпечення принципу 

гендерної рівності.

Різні міжнародні організації, наприклад Рада Європи, ООН, 

Національний демократичний інститут (НДІ), Агентство США 

з міжнародного розвитку (USAID), Шведське агентство з питань 

міжнародного розвитку (SIDA) тощо, активно підтримують україн-

ські державні установи у створенні й реалізації політики гендерної 
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рівності, посиленні співробітництва з інститутами громадянського 

суспільства і збільшенні кількості жінок, що беруть участь в полі-

тичному житті країни [112, с. 9]. Відповідно до міжнародних угод 

та меморандумів в Україні діє система міжнародних та регіональних 
спеціалізовані установ, представництв, фондів та програми Організа-

ції Об’єднаних Націй, Ради Європи, ОБСЄ та ін. Вони доповнюють 

інституційну (організаційно-правову) складову національного ме-

ханізму забезпечення принципу гендерної рівності, отож, доцільно 

проаналізувати основні з них.

Україна — держава-член ООН і відтак зобов’язана впроваджу-

вати резолюції Ради безпеки ООН. На сьогодні Рада безпеки ООН 

прийняла вісім резолюцій щодо гендеру, які складають порядок 

денний Резолюції 1325 «Жінки, мир, безпека». Крім того, Украї-

на погодила та долучилась до досягнення цілей сталого розвитку 

(SDG), зокрема Цілі 5: Гендерна рівність [112, c. 12].

Принцип гендерної рівності у системі прав людини є об’єк-

том постійної уваги Організації Об’єднаних Націй. Група установ 

ООН в Україні складається з представництв та офісів фондів, про-

грам і спеціалізованих установ ООН, включаючи нерезидентів, 

проектні агенції та представництво Бреттон Вудських установ [83]. 
Різними питаннями забезпечення принципу гендерної рівності в 

Україні безпосередньо чи опосередковано займаються: Управління 

Верховного комісара ООН з прав людини, Фонд народонаселення 

ООН, Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення 

прав і можливостей жінок, Програма розвитку ООН та ін.

Мережа представництв ООН надає Україні інформаційні, ор-

ганізаційні, фінансові ресурси для розв’язання проблем забезпе-

чення принципу гендерної рівності.

Рада Європи є провідним захисником прав людини на євро-

пейському континенті. Досягнення гендерної рівності є ключовим 

елементом у реалізації місії Ради Європи, суть якої — захищати права 

людини, підтримувати демократію та забезпечувати принцип вер-

ховенства права [794]. Офіс Ради Європи в Україні є інституційною 
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формою співробітництва між Урядом України та Радою Європи, 

створений для координації програм співробітництва Ради Європи 

[527]. На сьогодні Офіс Ради Європи в Україні реалізує проекти та 

програми, що впливають на забезпечення принципу гендерної рів-

ності, серед них: «Боротьба з насильством щодо жінок та дітей в 

Україні», «Посилення імплементації європейських стандартів прав 

людини в Україні», «Посилення захисту прав людини внутрішньо 

переміщених осіб в Україні», «Сприяння розвитку місцевої демо-

кратії в Україні».

Рада Європи продовжує активно вирішувати як поточні, так 

і нові виклики й усувати бар’єри для досягнення реальної і повної 

гендерної рівності. Робота Ради Європи в галузі прав людини та 

гендерної рівності призвела до появи комплексних правових доку-

ментів, спрямованих на досягнення кращого становища та розши-

рення прав і можливостей жінок та ефективної реалізації гендерної 

рівності в державах-членах і за їх межами [794, с. 6-7]. Новаторські 

підходи у діяльності Офісу Ради Європи в Україні сприяють захисту 

прав чоловіків і жінок в українському суспільстві через удоскона-

лення нормативно-правового регулювання та інституційного за-

безпечення принципу гендерної рівності.

Демократія, права людини та врядування є одним з напрям-

ків діяльності Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 

в Україні. USAID — організація, що здійснює підтримку демокра-

тичних перетворень у колишніх радянських державах. Передусім, її 

зусилля спрямовані на допомогу у створенні демократичних інсти-

тутів та проведення глобальної інтеграції країн до вільної ринко-

вої економіки. Організація визнає пріоритетом протидію торгівлі 

людьми та надання гуманітарної допомоги тим особам, які про-

живають у конфліктних зонах [71]. Зміцнення демократії в держа-

ві є передумовою ефективного забезпечення принципу гендерної 

рівності, оскільки саме при демократичному політичному режимі 

особа отримує належний захист прав, свобод і законних інтересів.
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У межах напрямку діяльності USAID реалізується багато про-

ектів, але впливають на забезпечення принципу гендерної рівності 

такі проекти, як «Реагування на порушення прав людини та забез-

печення можливостей громадян і захисників прав людини» та «Бо-

ротьба з торгівлею людьми».

Забезпечення принципу гендерної рівності в Україні є одним 

з напрямків діяльності Шведського агентства з питань міжнарод-

ного розвитку (SIDA), Національного Демократичного Інститу-

ту (NDI), Міжнародного фонду «Відродження», Представництва 

фонду ім. Ф. Еберта в Україні та інших.

Важливість врахування міжнародного досвіду та рекоменда-

цій у сфері забезпечення принципу гендерної рівності не викликає 

сумніву, тому співпраця України з міжнародними організаціями не 

повинна бути формальною.

Міжнародний механізм поточного контролю за виконанням 

Україною міжнародних зобов’язань у сфері забезпечення прин-

ципу гендерного паритету відсутній. Це призводить до імітування 

національними інституціями реального забезпечення принципу 

гендерної рівності.

Відчутною проблемою є те, що міжнародні організації утри-

муються від забезпечення принципу гендерної рівності в Україні та 

підтримки жінок, які знаходяться на непідконтрольній території, 

через відсутність гарантій безпеки.

Інституційна (організаційно-правова) складова механізму за-

безпечення принципу гендерної рівності включає підприємства, 
установи і організації різних форм власності. В Законі України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству» від 07 грудня 

2017 р. їх наділено повноваженнями у сфері забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків (ст.7), запобігання та про-

тидії насильству за ознакою статі, виявлення фактів насильства за 

ознакою статі, надання допомоги та захисту постраждалим особам 

(ст. 7-1) [663].
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«Слабким місцем» законодавства і правозастосовних практик 

(не лише щодо дотримання рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків) є регулювання і вплив на структури недержавної фор-

ми власності. Часто відбувається підміна понять, коли вважають, 

що будь-яке втручання порушує свободу, зокрема підприємництва. 

Обов’язок із захисту на відповідність принципу рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків вимагає від держави запобігати по-

рушенням з боку третіх осіб (недержавних суб’єктів) [807, с. 86]. На 

сьогодні, державні підприємства, установи і організації є обов’яз-

ковими суб’єктами реалізації державної гендерної політики, а при-

ватні — долучаються до цього процесу добровільно. Проте зако-

нодавство встановлює для них однакові вимоги щодо дотримання 

принципу гендерної рівності в діяльності.

Не вдаючись до детальної характеристики підприємств, уста-

нов і організацій, зауважимо, що деякі з них здійснюють комплек-

сний вплив на забезпечення принципу гендерної рівності. Серед 

них — виховні, освітні та наукові установи, медичні заклади тощо. 

Прибуткові підприємства частіше виступають в якості спонсорів 

реалізації гендерних проектів.

Сформована в Україні інституційна (організаційно-правова) 

складова механізму забезпечення принципу гендерної рівності не 

діє узгоджено, системно, ефективно. Бракує спільних дій держав-

них і громадських інституцій щодо забезпечення рівних прав і сво-

бод чоловіків і жінок.

Подальше дослідження розвитку інституційної (організацій-

но-правової) складової механізму забезпечення принципу гендер-

ної рівності обумовлено потребою підвищення результативності 

координації у цій сфері. Зокрема, необхідно детально проаналі-

зувати місце громадських організацій у забезпеченні рівних прав і 

свобод чоловіків і жінок.

На основі проведеного дослідження можна зробити наступні 

висновки та узагальнення:
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1. В Україні система суб’єктів, які здійснюють забезпечення 

принципу гендерної рівності, не упорядкована на законодавчому 

рівні, не скоординована, тому не діє в єдності. Закон України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 

08 вересня 2005 р. не закріплює механізму забезпечення принципу 

гендерної рівності, тому для усунення недоліків у розумінні його 

змісту і сутності інституційної (організаційно-правової) складової 

доцільною є зміна назви Розділу II «Механізм забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків» на «Суб’єкти забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Юридично закрі-

плена структура інституційної (організаційно-правової) складової 

не відображає її фактичної структури — на практиці до забезпе-

чення принципу гендерної рівності залучено більше суб’єктів. Не-

обхідно доповнити ст. 7 «Органи, установи та організації, наділені 

повноваженнями у сфері забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків» зазначеного Закону повним, чітким, комплек-

сним переліком суб’єктів.

2. До інституційної (організаційно-правової) складової ме-

ханізму забезпечення принципу гендерної пропонується віднести 

такі групи суб’єктів: 1) орган законодавчої влади та його інституції 

(Верховна Рада України, Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини); 2) глава держави та його інституції (Президент Укра-

їни, Уповноважений Президента України з прав дитини); 3) органи 

виконавчої влади (Кабінет Міністрів України, центральні та міс-

цеві органи виконавчої влади, Урядовий уповноважений з питань 

гендерної політики); 4) органи судової влади та конституційної 

юстиції (Конституційний Суд України та система судів загальної 

юрисдикції); 5) правоохоронні та правозахисні органи (прокура-

тура; адвокатура); 6) органи місцевого самоврядування; 7) інсти-

тути громадянського суспільства (політичні партії, громадські ор-

ганізації, благодійні та релігійні організації, професійні і творчі 

спілки, організації роботодавців, територіальні громади та органи 
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самоорганізації населення, засоби масової інформації, непідпри-

ємницькі товариства і установи тощо); 8) міжнародні та регіональ-

ні спеціалізовані установи, представництва, фонди та програми, 

акредитовані в Україні (ООН, Рада Європи, ОБСЄ та ін.); 9) під-

приємства, установи і організації різних форм власності та ін.

3. Відсутність координації діяльності суб’єктів інституційної 

(організаційно-правової) складової механізму забезпечення прин-

ципу гендерної рівності, призводить до того, що вони діють відо-

кремлено, неузгоджено та не виконують єдиної мети. Враховуючи 

специфіку їх правового статусу, встановити єдиний орган чи поса-

дову особу для координації забезпечення принципу гендерної рів-

ності не можливо. Тому наразі доцільним є наукове обґрунтування 

і створення Міжрегіональної експертної координаційної комісії із 

забезпечення гендерної рівності, до складу якої увійшли б уповно-

важені представники органів державної влади, науковці, громад-

ські і політичні діячі, міжнародні експерти та ін. Правовий статус 

та порядок утворення Комісії необхідно врегулювати Постановою 

Кабінету Міністрів України. Важливим є проведення регіональних 

координаційних нарад для обговорення і узгодження напрямків за-

безпечення принципу гендерної рівності на місцевому рівні.

4. Потенційні можливості у координації забезпечення гендер-

ного паритету в суспільстві належать інституту омбудсмена з ген-

дерної рівності. Повноваження Урядового уповноваженого з питань 

гендерної політики є формалізованими, позбавленими конкретики 

та обмежуються лише консультативним і моніторинговим аспек-

том у сфері забезпечення принципу гендерної рівності. Урядовий 

уповноважений з питань гендерної політики має бути автономним 

та незалежним, здійснювати самостійну координацію забезпе-

чення принципу гендерної рівності у системі органів виконавчої 

влади та сприяти такій діяльності органів місцевого самовряду-

вання. Доцільним є посилення можливостей урядового омбудсме-

на, що передбачені Положенням про Урядового уповноваженого 
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з питань гендерної політики, зокрема через надання права на під-

законну нормотворчість.

5. Ефективний судовий захист прав і свобод жінок і чоловіків у 

гендерно чутливих справах можуть здійснювати судді, які обізнані 

у питаннях гендерної рівності та недискримінації. До навчальних 

програм підготовки суддів необхідно включити відповідні навчаль-

ні дисциплін. Водночас загальна низька ефективність судового за-

безпечення принципу гендерної рівності обумовлена і відсутністю 

належного реагування потерпілих на гендерно обумовлені право-

порушення, скоєні щодо них. Позитивним видається той факт, що 

забезпечення принципу гендерної рівності не обмежується рівнем 

національної судової системи. Громадяни мають право звернутися 

за захистом до міжнародних організацій, судових органів, зокрема, 

Європейського суду з прав людини.

6. Система інститутів громадянського суспільства здійснює 

активний вплив на вдосконалення чинного законодавства у сфері 

забезпечення принципу гендерної рівності, проводить навчальну 

та правопросвітницьку діяльність з метою досягнення гендерного 

паритету, реалізує власні проекти та програми гендерного спряму-

вання, поширює інформацію про випадки гендерної дискриміна-

ції тощо. Взаємодія інститутів громадянського суспільства і органів 

державної влади у сфері забезпечення принципу гендерної рівності 

потребує удосконалення через недопущення випадків її форма-

лізації. Доцільними є планування та реалізація цілеспрямованих 

заходів щодо залучення інститутів громадянського суспільства до 

процесу прийняття управлінських рішень органами публічної вла-

ди у цій сфері. Важливою є консолідація зусиль органів публічної 

влади, інститутів громадянського суспільства, наукових установ, 

міжнародних організацій з метою вирішення загальнодержавних і 

регіональних проблем забезпечення принципу гендерної рівності.

7. Міжнародний механізм поточного контролю за виконанням 

Україною міжнародних зобов’язань у сфері забезпечення прин-

ципу гендерної рівності відсутній, що призводить до імітування 
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національними інституціями реальної діяльності у цій сфері. 

Обов’язковим є врахування міжнародного досвіду та рекоменда-

цій щодо забезпечення принципу гендерної рівності у практичній 

діяльності інституційної складової механізму забезпечення прин-

ципу гендерної рівності. З метою уникнення формалізму у співп-

раці України з міжнародними організаціями в Законі України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 

08 вересня 2005 р. необхідно передбачити санкції за невиконання 

органами державної влади відповідних міжнародних зобов’язань.

Висновки до розділу 2

1. Механізм забезпечення принципу гендерної рівності є скла-

довою комплексного механізму забезпечення прав і свобод люди-

ни. Це складна, структурована, динамічна, комплексна система, 

що через нормативно-правову та інституційну (організаційно-пра-

вову) складові цілеспрямовано забезпечує і впроваджує в усі сфери 

суспільного життя принцип гендерної рівності. Ознаками механіз-

му забезпечення принципу гендерної рівності є: 1) правова регла-

ментованість; 2) системність, логічність і функціональний зміст; 

3) динамізм і стабільність; 4) цілеспрямованість; 5) гарантованість; 

6) постійний характер й ефективність.

2. Нормативно-правова складова механізму забезпечення 

принципу гендерної рівності є багаторівневою та представлена 

низкою нормативно-правових актів, які за юридичною силою по-

діляються на три рівні: 1) закони України — Конституція України 

(встановлює основоположні засади рівності чоловіків і жінок в ок-

ремих статтях), конституційні, органічні та звичайні закони, що 

діють в різних галузях законодавства, зокрема конституційного, 

адміністративного, кримінального, цивільного, трудового, сімей-

ного, соціального, медичного, інформаційного та ін.); 2) підзакон-

ні нормативно-правові акти (постанови Верховної Ради України; 
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стратегії, затверджені Президентом України; плани, схвалені Ка-

бінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними 

органами виконавчої влади на виконання міжнародних гендерних 

стратегій; програми та плани місцевих державних адміністрацій та 

органів місцевого самоврядування та ін.); 3) міжнародні акти (за-

гальні та спеціальні міжнародні документи, прийняті Радою Євро-

пи, ООН, Європейським Союзом, ОБСЄ та ін.).

3. Декларування принципу рівності в Конституції України не 

забезпечує реальної рівності прав та можливостей жінок і чолові-

ків у суспільстві. Нормативно-правові акти, предметом правового 

регулювання яких є рівність чоловіків і жінок та протидія дискри-

мінації не забезпечені дієвим механізмом реалізації. Виконання 

програмних підзаконних нормативно-правових актів у цій сфері 

набула формального характеру. Ефективне закріплення гендерної 

рівності в законодавстві можливе за умови поєднання принципів 

єдності і диференціації. Закріплення правового статусу чоловіків 

і жінок за єдиним підходом у чинному законодавстві має підтри-

муватися застосуванням заходів позитивної дискримінації і пози-

тивних дій. Гармонізація національного законодавства, що забез-

печує принцип гендерної рівності, з європейськими стандартами 

прав людини у цій сфері є обов’язковою. Уникнення формалізму 

у виконанні рекомендацій міжнародних організацій, зокрема за-

уважень Комітету ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо 

жінок, є передумовою встановлення гендерного паритету в Україні. 

Недоліком у процесі формування нормативно-правової складової 

механізму забезпечення принципу гендерної рівності є відсутність 

дієвої процедури проведення гендерно-правової та антидискри-

мінаційної експертизи. Потребують доопрацювання Інструкція з 

проведення гендерно-правової експертизи від 12 травня 2006 р. та 

Порядок проведення органами виконавчої влади антидискриміна-

ційної експертизи проектів нормативно-правових актів від 30 січ-

ня 2013 р. з метою закріплення чіткої, дієвої процедури проведен-

ня експертиз за єдиним підходом через закріплення уніфікованих 



205

Розділ 2. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ

концепцій гендерно-правової та антидискримінаційної експерти-

зи з урахуванням сучасної методології.

4. В Україні система суб’єктів, які здійснюють забезпечення 

принципу гендерної рівності, не упорядкована на законодавчому 

рівні, не скоординована, тому не діє в єдності. Закон України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 

08 вересня 2005 р. не закріплює механізму забезпечення принци-

пу гендерної рівності, тож для усунення недоліків у розумінні його 

змісту і сутності інституційної (організаційно-правової) складової 

доцільною є зміна назви Розділу II «Механізм забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків» на «Суб’єкти забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Юридично закрі-

плена структура інституційної (організаційно-правової) складової 

не відображає її фактичної структури — на практиці до забезпе-

чення принципу гендерної рівності залучено більше суб’єктів. Не-

обхідно доповнити ст. 7 «Органи, установи та організації, наділені 

повноваженнями у сфері забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків» зазначеного Закону повним, чітким, комплек-

сним переліком суб’єктів. До інституційної (організаційно-право-

вої) складової механізму забезпечення принципу гендерної пропо-

нується віднести такі групи суб’єктів: 1) орган законодавчої влади та 

його інституції (Верховна Рада України, Уповноважений Верховної 

Ради України з прав людини); 2) глава держави та його інституції 

(Президент України, Уповноважений Президента України з прав 

дитини); 3) органи виконавчої влади (Кабінет Міністрів України, 

центральні та місцеві органи виконавчої влади, Урядовий уповно-

важений з питань гендерної політики); 4) органи судової влади та 

конституційної юстиції (Конституційний Суд України та система 

судів загальної юрисдикції); 5) правоохоронні та правозахисні ор-

гани (прокуратура; адвокатура); 6) органи місцевого самоврядуван-

ня; 7) інститути громадянського суспільства (політичні партії, гро-

мадські організації, благодійні та релігійні організації, професійні 

і творчі спілки, організації роботодавців, територіальні громади 
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та органи самоорганізації населення, засоби масової інформації, 

непідприємницькі товариства і установи тощо); 8) міжнародні та 

регіональні спеціалізовані установи, представництва, фонди та 

програми, акредитовані в Україні (ООН, Рада Європи, ОБСЄ та ін.); 

9) підприємства, установи і організації різних форм власності та ін.

5. У зв’язку з неможливістю встановити єдиний орган чи по-

садову особу для координації забезпечення принципу гендерної 

рівності, доцільним є наукове обґрунтування і створення Міжрегіо-

нальної експертної координаційної комісії із забезпечення гендер-

ної рівності, до складу якої увійшли б уповноважені представники 

органів державної влади, науковці, громадські і політичні діячі, 

міжнародні експерти та ін. Правовий статус та порядок утворен-

ня Комісії необхідно врегулювати Постановою Кабінету Міністрів 

України.

6. Міжнародний механізм поточного контролю за виконанням 

Україною міжнародних зобов’язань у сфері забезпечення принци-

пу гендерної рівності відсутній, що призводить до імітування наці-

ональними інституціями реальної діяльності у цій сфері. Обов’яз-

ковим є врахування міжнародного досвіду та рекомендацій щодо 

забезпечення принципу гендерної рівності у практичній діяльності 

інституційної складової механізму забезпечення принципу гендер-

ної рівності. З метою уникнення формалізму у співпраці України з 

міжнародними організаціями в Законі України «Про забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08 вересня 2005 р. 

необхідно передбачити санкції за невиконання органами держав-

ної влади відповідних міжнародних зобов’язань.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

3.1 Гендерна політика в Україні: еволюція, поняття, 

шляхи підвищення ефективності

На сучасному етапі в Україні та в інших державах світу, які 

сприяють встановленню гендерного паритету як у середині своєї 

країни, так і на міжнародній арені, природним чином постає про-

блема розробки та впровадження гендерної політики, що є важли-

вим виміром соціальної структури суспільства. Забезпечення мож-

ливості рівноцінної участі жінок та чоловіків у суспільній діяльно-

сті є складним та багатовекторним питанням.

Вагомість тематики гендерної політики зумовлена світовими 

політичними процесами, міжнародними зобов’язаннями України, 

суперечністю вітчизняної нормативно-правової бази у цьому на-

прямі, відсутністю чітких механізмів запровадження комплексного 

гендерного підходу у політиці держави тощо. До того ж, євроінте-

граційний вибір України надав особливого значення цьому питан-

ню, що є одним із пріоритетних на просторах Європейського Сою-

зу, членом якого має намір стати наша держава.

Актуальність вказаної проблематики викликана необхідністю 

розробки та реалізації сучасної гендерної політики й має суттєве 

теоретичне і практичне значення.

У науковій літературі неодноразово здійснювалися спроби ви-

вчення проблематики гендерної політики та інших суміжних явищ 

з позицій філософії, соціології, політології, історії, психології, 
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культурології, економіки, науки державного управління, юриспру-

денції такими українськими та зарубіжними вченими, як: М. Білин-

ська, М. Богачевська-Хомяк, О. Борисов, Т. Василевська, К. Верес, 

Є. Вознюк, Г. Герасименко, Н. Гога, І. Голубєва, Л. Гонюкова, В. Го-

шовська, Н. Грицяк, Р. Губань, І. Добржанська, В. Довженко, Г. Ду-

дова, О. Іваницька, Ю. Івченко, Л. Кобелянська, Н. Ковалішина, 

А. Комарова, Л. Кормич, Т. Краснопольська, О. Кулачек, Н. Лав-

ріненко, І. Лазар, К. Левченко, Л. Лобанова, О. Макарова, Т. Мар-

цинюк, Т. Мельник, Н. Оніщенко, М. Орлик, О. Піжук, М. Попов, 

А. Самакова, Л. Смоляр, С. Cулімова, О. Суслова, О. Хасбулатова, 

С. Хрисанова, Г. Фесенко, Ж. Чернова, В. Якунін, О. Ярош та ін. 

Це свідчить про міждисциплінарний та міжгалузевий характер об-

раної проблематики. Об’єктивний розвиток дієвої гендерної полі-

тики є основою усталеного цивілізаційного прогресу українського 

та будь-якого іншого суспільства. Тож, у сучасних євроінтеграцій-

них умовах проблема ефективності гендерної політики потребує 

нагального теоретичного осмислення, зокрема в рамках науки 

теорії держави і права, що передбачає акумулювання здобутків та 

напрацювань попередників з метою визначення основних проблем 

та пріоритетів у дослідженій сфері на найближчу та віддалену пер-

спективу. Це сприятиме уникненню негативних наслідків з мину-

лого досвіду — як вітчизняного, так і зарубіжного — та ефективно-

му практичному вирішенню.

Проблема нерівності та міри її справедливості є однією із клю-

чових як для економічних, так і соціогуманітарних досліджень. Ця 

тематика стає особливо актуальною в період уповільнення тран-

сформаційних процесів у суспільстві, коли пріоритети державної 

політики змінюються непослідовно, а кінцевий перехід до завер-

шеної моделі суспільного розвитку не відбувається. За такого стану 

перерозподіл умов людського розвитку, його шансів та результатів 

відбувається за невизначеними критеріями, викликає суперечли-

ве ставлення до процесів трансформації з боку населення, а також 

формує фрагментарність та алогічність конфігурації соціальних 
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сегментів [233, с. 89; 234, с. 176; 488, c. 192; 548, с. 132]. Так, за-

безпечення рівності прав та свобод людини і громадянина є фун-

даментом у системі розвитку будь-якої демократичної держави 

[39; 41; 589, с. 67-68]. Не менш важливим елементом у цій системі 

є забезпечення рівності прав і свобод людини та громадянина за 

статтю, тобто забезпечення принципу гендерної рівності. Голов-

ним механізмом такого забезпечення у суспільстві є розробка та 

впровадження гендерної політики, що пов’язується із сучасними 

тенденціями вдосконалення управління соціальними процесами у 

суспільстві.

Гендерна політика стала розповсюдженим правовим явищем 

в усіх демократичних державах світу після створення у 1946 р. спе-

ціальної Комісії ООН для спостереження за становищем жінок та 

сприяння реалізації їхніх прав [617, с. 7]. З того часу і донині демо-

кратичні країни світу посилено працюють у напрямі вдосконален-

ня гарантій впровадження принципу гендерної рівності на своїх 

територіях та на міжнародному (регіональному, зокрема європей-

ському) рівні. До таких держав, з перемінним успіхом, можна від-

нести й Україну. Починаючи з 1991 р. й донині, в Україні проведено 

низку заходів у напрямі розвитку гендерної політики.

У ході тривалого історичного розвитку суспільства та держави 

було вироблено та науково систематизовано різні типи державної 

політики, зокрема і типи державної гендерної політики.

Так, на основі узагальнення світового досвіду наука і практи-

ка визначають типи такої політики: 1) патріархальна політика дер-

жави, метою і змістом діяльності якої є зосередження основного 

місця та ролі жінки на виконанні природної функції материнства 

й веденні домашнього господарства, усунення її з публічної сфери 

життя та обмеження у професійній діяльності, визнання залежно-

сті жінки від влади, власності й ідеології, сформованої чоловіка-

ми; 2) патерналістська політика держави — напрям державної ді-

яльності щодо жінок, змістом якої є проголошення і захист прав 

та свобод на рівні з чоловіками, організоване залучення жінок до 
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державних форм організації влади й управління, створення систе-

ми пільг та захисту материнства й дитинства, регулювання участі 

жінок у системі виробництва, пропаганда образу жінки як рівної 

з чоловіком; 3) егалітарна державна політика — цілеспрямована 

діяльність держави із створення умов і можливостей для жінок на 

рівні з чоловіками, забезпечення гарантій для їх волевиявлення, са-

моутвердження й самореалізації, вираження особистісних сил лю-

дини обох статей [224, с. 417; 232, с. 39; 241, с. 13; 523, с. 49]. У про-

цесі дослідження важливим є визначити та обґрунтувати, до якого 

саме виду належить сьогодні державна гендерна політика України.

Враховуючи позитивний зарубіжний досвід встановлення 

гендерного балансу, важливими питаннями, окрім модернізації 

механізмів реалізації державної гендерної політики, є з’ясування 

змісту термінів «гендерна політика» та «державна гендерна політи-

ка», які на сучасному етапі набули поширення як у державній та 

громадсько-політичній сферах, так і у науковій, проте не отримали 

необхідної змістовної чіткості. Існує необхідність сформулювати 

таке визначення вказаних термінів, яке б цілісно та узагальнено 

розкривало їх сутність з урахуванням вітчизняних реалій та кращих 

зарубіжних тенденцій у сфері забезпечення принципу гендерної 

рівності. Окремо слід спробувати сформулювати визначення тер-

міна «муніципальна гендерна політика», який значно рідше вико-

ристовується науковцями, проте має абсолютне право на існуван-

ня, зокрема в рамках впровадження децентралізації влади в Україні.

Сьогодні у науковій сфері у напрямі ліквідації гендерної аси-

метрії наявні певні методологічні протиріччя щодо розуміння та 

співвідношення різних понять, спрямованих на відображення ро-

лі, діяльності й завдань держави, громадськості та міжнародних 

суб’єктів. Це пов’язано із багатогранністю, інколи суперечливістю 

цих явищ, особливостями їх появи в історичному і територіально-

му аспектах. З метою доопрацювання та вдосконалення теоретич-

ного й організаційно-правового підґрунтя, подальшого розвитку 

механізмів впровадження гендерної рівності важливим є вивчення 
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зазначеної проблематики у межах науки теорії держави і права, що 

донині практично не знайшло свого відображення у дослідженнях.

У ретроспективі в українській та зарубіжній дослідній і публі-

цистичній літературі, міжнародних документах, нормативно-пра-

вових актах різних країн світу в аспекті гарантування державою 

гендерного балансу з’являлася та використовувалася різна термі-

нологія. На початковому етапі увага акцентувалася на правах жі-

нок. Це було викликано ущемленням та/або ігноруванням прав жі-

нок різними суб’єктами правовідносин, їх боротьбою за свої права, 

свободи та законні інтереси. Відповідно, у різних джерелах вини-

кали такі поняття, як: «політика в інтересах жінок», «(державна) 

політика щодо жінок», «жіноча політика» та ін. Згодом, коли стало 

зрозумілим, що обмежуються не лише права однієї статі і необхід-

но забезпечити рівні права як жінок, так й чоловіків, дослідники, 

публічні діячі, журналісти та інші почали використовувати більш 

змістовно наповнені дефініції: «політика в інтересах рівності», 

«(державна) політика досягнення рівних прав та можливостей», 

«гендерна політика», «державна політика забезпечення рівності 

жінок і чоловіків», «державна гендерна політика щодо забезпечен-

ня рівності жінок і чоловіків», «державна гендерна політика», «му-

ніципальна гендерна політика» тощо. Ці терміни не є тотожними, 

проте вони досить взаємопов’язані та взаємозалежні.

Термін «політика в інтересах жінок» став одним із перших по-

нять, що історично з’явився у 1970-1980-х рр. й відображав дії уря-

дів певної частини європейських держав, спрямовані на подолання 

дискримінації жінок у сфері політики, на ринку праці. Основою 

цієї політики став принцип «позитивної дискримінації» [249, с. 15; 

257, с. 64; 471, с. 103]. Слід зазначити, що термін «політика в інтере-

сах жінок» використовувався у документах різних міжнародних ор-

ганізацій, переважно європейських. Однак у вітчизняних офіцій-

ній та неофіційній сферах переважно застосовувався термін «дер-

жавна політика щодо жінок», або «політика щодо жінок». Тобто, 

починаючи з цього етапу, можемо констатувати особливе значення 
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у вивченні термінології у досліджуваній сфері принципу історизму 

та принципу територіальності.

Під поняттям «політика щодо жінок» авторами пропонується 

розуміти правові, політичні, економічні, соціальні заходи та дії, 

спрямовані на жінок як соціально-демографічну групу у суспіль-

стві [253, с. 14; 455, с. 82]; комплексну цілеспрямовану діяльність 

держави щодо кожної жіночої особистості, жіноцтва та питань 

співпраці з жіночим рухом у цілому, яка ставить за мету ліквідацію 

всіх форм дискримінації щодо жінок у суспільстві, формування ме-

ханізмів, які складають основу дотримання жіночих людських прав 

для покращення становища жіноцтва та суспільства в цілому зав-

дяки розкриттю потенціалу жінок [471, с. 104; 474, с. 61]. Зміст вка-

заних визначень відповідає сучасному розумінню ролі та значенню 

жінок у демократичному суспільстві.

Сьогодні у науковій літературі виникають дискусії з приводу 

співвідношення термінів «жіноча політика», «політика щодо жінок» 

та інших близьких за значенням дефініцій. Так, на думку О. Кула-

чек, «жіноча політика» — найбільш широке поняття, яке нерідко 

включає: поняття «політика щодо захисту жінок», «політика щодо 

жінок», «політика в інтересах жінок», «політика досягнення рівних 

прав і можливостей жінок і чоловіків», політику, активними суб’єк-

тами якої є жінки [455, с. 82]. Такий висновок має спірний харак-

тер. Оскільки якщо вказані поняття щодо захисту прав жінок у різ-

них сферах в окремих випадках можуть розглядатися між собою як 

рівнозначні або ж з певними відмінностями, то термін «політика 

досягнення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» не може 

поглинатися поняттям «жіноча політика», адже перше явище, на 

відмінну від останнього, спрямоване на захист не лише прав жінок, 

а й чоловіків. Разом із тим важливо наголосити про безперечність 

взаємозв’язку зазначених понять: поява термінів «жіноча політи-

ка», «політика щодо жінок» та інших зумовила виникнення та по-

дальший історичний розвиток політики досягнення рівних прав і 

можливостей жінок та чоловіків.
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Існують й інші думки з приводу вживання поняття «жіноча по-

літика». Зокрема, К. Левченко наголосила, що дефініція «жіноча 

політика», який би позитивний зміст не намагалися вкласти у це 

поняття, у зв’язку з існуючим стереотипом асоціюється більше із 

побутовою сферою життя — захист материнства, надання відпусток 

і пільг тощо [481, с. 88; 482, с. 32-33]; Н. Грицяк вважає, що у випад-

ку вживання цього терміна залишається незрозумілим, з чиїх пози-

цій формулюються проблеми, потреби та інтереси жінок — держа-

ви, чоловіків, жінок? [271, с. 212]. Такі висновки дослідниць мають 

реалістичний характер та відповідають змісту вказаного явища.

Наприкінці 1980-х — початку 1990-х рр. різні міжнародні ор-

ганізації, частина зарубіжних держав остаточно утверджується в 

позиції того, що необхідно проводити політику у напрямі захисту 

прав як жінок, так і чоловіків. Це було викликано комплексом при-

чин, у тому числі побутових — менша тривалість життя чоловіків, 

більша кількість випадків алкоголізму та суїцидів серед чоловіків та 

інше, що зумовило потребу у зміні, а точніше у розширенні держав-

но-громадських пріоритетів, у зв’язку з чим виникає таке явище, 

як «політика в інтересах рівності», оскільки політика щодо жінок 

не враховувала чоловічий фактор, навіть у тих випадках, коли ста-

вилося питання щодо встановлення рівності жінок та чоловіків.

Термін «(державна) політика досягнення рівних прав та мож-

ливостей» може розглядатися у двох аспектах: як синонім поняття 

«політика в інтересах рівності» і як її складова. На відміну від по-

няття «політика в інтересах рівності» акцентується на правовому та 

політичному, а не соціокультурному компоненті. Важливим прин-

ципом державної політики досягнення рівних прав та можливостей 

(може бути синонімом «гендерної політики») є визнання допусти-

мості впровадження позитивної дискримінації для подолання ген-

дерної асиметрії [481, с. 81-82].

«Державна політика забезпечення рівності жінок і чолові-

ків» ґрунтується на концептуальних засадах комплексного підхо-

ду (gender mainstreaming), який сформований у документах Ради 
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Європи в поєднанні з традиційними принципами підтримки жі-

нок, оскільки останній не втратив своєї актуальності з огляду на 

реальне становище жінок, які мають нижчий статус у різних сферах 

життя українського суспільства, ніж чоловіки. Фактично це є кон-

кретизацією терміна «політика досягнення рівних прав та можли-

востей» [271, с. 214; 481, с. 81-82].

Отже, незважаючи на суттєві зміни форми та змісту у діяльно-

сті громадськості, держави та міжнародних суб’єктів щодо встанов-

лення принципу гендерної рівності, останніми десятиліттями як в 

Україні, так й інших державах світу дослідження щодо захисту прав 

жінок у різних суспільних сферах мають проводитися й надалі, осо-

бливо на вітчизняних просторах. Не менш важливою є активізація 

вивчення та аналізу проблемних питань щодо гарантування прав 

чоловіків, що нині проводяться у поодиноких наукових роботах. 

Вказані напрями дослідження прав та свобод жінок і чоловіків не 

відкидають один одного, а навпаки — є частиною осмислення ок-

ремих процесів суспільного розвитку на національному (місцевий, 

регіональний, загальнодержавний рівні) та міжнародному рівнях.

На сучасному етапі у контексті дослідження найбільш вжива-

ними на вітчизняних просторах є такі поняття, як «гендерна по-

літика» та «державна гендерна політика»; інші терміни, про які 

йшлося вище, стали свого роду фундаментом для їх появи. Вказані 

поняття інколи використовують як тотожні, проте не всі дослідни-

ки погоджуються із цим. Більше того, у науковій сфері не виробле-

но єдиного підходу до тлумачення цих понять та їх співвідношення 

між собою.

На думку Т. Краснопольської, категорія «гендерна політика» 

є найбільш об’ємною у відповідному смисловому ряді, всі ж інші 

поняття, зокрема «державна гендерна політика», є її складовими. 

Обґрунтовуючи власну позицію, дослідниця звертається до шляхів 

формування гендерної політики, виокремлених М. Малишевою: 

перший — гендерна політика формується найвищими посадовими 

особами, другий — диференційовані умови найму та використання 
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робочої сили на ринку праці; третій — сім’я [504, с. 75]. З урахуван-

ням цього, науковець пояснює, що державна політика проявляєть-

ся у першому та частково у другому випадку, все інше залишається 

в компетенції громадянського суспільства; поняття «гендерної по-

літики» охоплює діяльність як державних інститутів, так і інститу-

тів громадянського суспільства [439, с. 23, с. 26-27].

Дещо обмежений підхід рамками дискримінації лише щодо 

жінок у розумінні гендерної політики застосовують С. Шакірова, 

І. Чікалова, Т. Журженко та ін. Пропонує розглядати гендерну по-

літику з позиції того, якою мірою політика враховує роль жінок в 

політичному, економічному і соціальному розвитку, С. Шакірова 

[896, c. 69]. В сутність гендерної політики вкладає питання полі-

тичної участі й представництва жінок, а також політику жіночих 

рухів І. Чікалова. Також авторка пропонує оцінювати чинники та 

бар’єри, що перешкоджають просуванню жінок у політику, аналі-

зувати взаємозв’язок між організацією виборчої системи й електо-

ральними можливостями жінок [889, c. 16-17]. У свою чергу, Т. Жур-

женко гендерну політику визначає як комплекс умов, що створю-

ються в суспільстві дією чи бездіяльністю держави та її органів, в 

яких жінки змушені приймати рішення, що стосуються створення 

сім’ї, народження дитини, здобуття освіти, вибору форми зайнято-

сті, суміщення домашніх обов’язків і оплачуваної праці [332, c. 12].

Натомість комплексне вимірювання гендерної політики про-

понує О. Хасбулатова, під якою розуміє політику, що зачіпає інте-

реси, потреби чоловіків і жінок, що носять конкретно-історичний 

характер [863, с. 3-5]. До того ж, авторкою зроблено доктринально 

важливий висновок щодо необхідності розмежування поняття «жі-

ноча державна політика» та «гендерна політика держави», оскіль-

ки певні науковці наголошують на тотожності вказаних понять 

(А. Тьомкіна, І. Чікалова, С. Шакірова та ін.). На думку дослідни-

ці, різниця між вказаними явищами полягає у тому, що об’єктом 

жіночої державної політики є жінки як дискримінована частина 

суспільства, а суб’єктами — органи соціальної служби; у свою чер-
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гу, об’єктом гендерної політики держави є суспільство в цілому, 

суб’єктом — органи державної влади.

Важливим аспектом розкриття гендерної політики є з’ясуван-

ня чинників її результативності. Так, О. Хасбулатова наголошує, 

що зміст і результативність гендерної політики обумовлюють та-

кі фактори: ідеологічний — відображає високий рівень розуміння 

сутності гендерних питань і систему поглядів на роль чоловіка і 

жінки в суспільстві; соціально-економічний — як ступінь соціаль-

но-економічного розвитку суспільства; інституційний — характе-

ризує політичний режим та рівень розвитку демократії; ситуацій-

ний — демонструє позицію та ініціативу суб’єктів політики — влад-

них державних структур, політичних партій, громадських рухів, 

населення. У ролі визначального елемента гендерної політики до-

слідниця виділяє тип соціальної політики, характер взаємовідно-

син між державою і сім’єю, що демонструє соціальне партнерство, 

протекціонізм чи невтручання, і позицію інститутів громадянсько-

го суспільства (політичних партій, громадських рухів та жіночих 

організацій) [863, с. 3-5]. Аналогічну позицію виловлює й О. Клі-

машевська [381, с. 14-15]. Вважаємо, що такий авторський підхід до 

явища гендерної політики є систематизованим та змістовно напов-

неним, проте все ж потребує певного уточнення, зокрема дореч-

ним є розмежувати соціальні та економічні обставини, виокремити 

нормативну складову тощо.

На думку І. Тартаковської, гендерна політика — система во-

левиявлень обох статей в громадянському суспільстві як рівних у 

правах і можливостях, які законодавчо закріплені і реально забез-

печені в усвідомленні політико-правових принципів, діях, форму-

ванні громадських і державних структур з урахуванням гендерних 

інтересів і потреб [813, c. 50-51]. Гендерна політика, на думку А. Та-

банової, — це послідовна система заходів, що враховує інтереси, 

потреби чоловіків і жінок в усіх сферах життя, які законодавчо 

закріплені і мають бути реально забезпечені з метою досягнення 

гендерної рівності [810, с. 104-105]. Як послідовну систему заходів, 
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спрямованих на досягнення, підтримування та захист паритетної 

рівності громадян у всіх сферах суспільного життя, що сприяє збе-

реженню, посилення і реалізації державної влади за рахунок мо-

білізації всього людського потенціалу країни, інтерпретує гендер-

ну політику О. Клімашевська [381, с. 10]. Як вважає С. Гаращен-

ко, гендерна політика — це діяльність, спрямована на врахування 

та збалансування інтересів та потреб різних гендерних груп [190, 

с. 59]. О. Жидкова тлумачить гендерну політику як систему ціле-

спрямованих взаємопов’язаних заходів, спрямованих на вирішен-

ня гендерних проблем і досягнення гендерної рівності [325, с. 28]. 

Однак із запропонованих визначень не зрозуміло, ким саме мають 

здійснюватися вказані авторами «послідовна система заходів», «ді-

яльність», «цілеспрямовані взаємопов’язані заходи» тощо.

У визначеннях гендерної політики вихідними є положення що-

до суб’єктів її формування та реалізації. Так, Н. Вавілова наголосила, 

що гендерна політика — державна та суспільна діяльність, яка спря-

мована на встановлення рівності чоловіків і жінок у всіх сферах жит-

тєдіяльності [145, с. 140]. Натомість Т. Краснопольська вважає, що 

гендерна політика являє собою цілеспрямовану діяльність держав-

них інституцій та громадських об’єднань, метою якої є забезпечення 

рівноправності між чоловіками та жінками, а також сукупність не-

обхідних заходів, спрямованих на реалізацію особистого потенціалу 

людини, незалежно від статі, для збалансованого розвитку суспіль-

ства [439, с. 162]. Тож авторки до суб’єктів гендерної політики відно-

сять державні інституції та громадські об’єднання.

Більш широкий підхід у суб’єктному розумінні застосовано 

іншими науковцями. Т. Мельник наголошує, що гендерна політи-

ка — визначення міжнародними органами та державами, політич-

ними партіями основних гендерних пріоритетів і фундаментальних 

цінностей, принципів і напрямів діяльності, відповідних методів 

та способів їх втілення, спрямованих на утвердження рівних прав, 

свобод, створення умов, можливостей і шансів, гарантій забезпе-

чення рівного соціально-політичного статусу чоловіків і жінок, на 
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розвиток гендерної демократії та формування гендерної культури в 

суспільстві [588, c. 218]. Так, до суб’єктів гендерної політики дослід-

ниця включає також і міжнародні органи, проте дещо обмеженим 

видається підхід щодо інститутів громадянського суспільства — 

передбачено лише політичні партії.

Розширений підхід в контексті неурядових структур як суб’єк-

тів гендерної політики використали К. Левченко, І. Оніщенко та ін.

На думку І. Оніщенко, гендерна політика — це комплексна 

цілеспрямована діяльність держави, міжнародних та недержавних 

організацій щодо інтегрування гендерного підходу для ліквідації 

в суспільстві усіх форм дискримінації за ознакою статі. Вона є не 

окремим напрямом державної політики, а інтегруючим компо-

нентом усіх складових політики держави, що враховує її вплив на 

представників різної статі [580, с. 13]. К. Левченко пропонує розу-

міти під поняттям «гендерна політика» комплексну, цілеспрямова-

ну діяльність держави, міжнародних та недержавних організацій, 

яка здійснюється ними безпосередньо та опосередковано на наці-

ональному та регіональному рівнях і спрямована на інтегрування 

гендерного підходу в усі сфери політики як засобу ліквідації всіх 

форм дискримінації за ознакою статі та досягнення рівного розпо-

ділу економічних, соціальних і політичних ресурсів між жінками і 

чоловіками [480; 481, с. 103-104]. Також авторка зосереджує увагу 

на конкретно-історичному характері гендерної політики, як й ін-

ших соціальних феноменів.

Слід зазначити, що порівняно із наведеною вище позицією 

К. Левченко, Н. Грицяк вважає неправильним розглядати термін 

«гендерна політика» як ідеологічно навантажений та як ідеологічно 

нейтральний, оскільки і перше, і друге обґрунтування містять іде-

ологічне навантаження. Авторка підкреслює, що вплив певних со-

ціальних та політичних дій на становище представників чоловічої 

та жіночої статі не може слугувати ознакою ідеологічної нейтраль-

ності даного терміна, оскільки і соціальні, і, тим більше, політичні 

дії є результатом реалізації певної ідеології. Н. Грицяк вважає, що 
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більш доцільно як пріоритет демократичних перетворень в Україні 

використовувати термін «державна гендерна політика» [271, с. 216, 

с. 220].

У широкому та вузькому значеннях розглядає поняття ген-

дерної політики Є. Вознюк. У першому випадку гендерну політи-

ку науковцем визначено як комплексну цілеспрямовану діяльність 

держави, міжнародних та недержавних організацій щодо інтегру-

вання гендерного підходу для ліквідації усіх форм дискримінації 

за ознакою статі в суспільстві (вона є не просто окремим напря-

мом державної політики, а інтегруючим компонентом усіх складо-

вих стратегій держави, в якій враховується особливості поведінки 

і фактичний соціальний статус представників різної статі); у дру-

гому випадку це діяльність держави, спрямована на врахування та 

збалансування інтересів та потреб різних гендерних груп [168, с. 20, 

с. 53]. Відповідно, у першому випадку авторка розуміє гендерну по-

літику як більш широке явище, ніж державна гендерна політика; у 

другому — ці поняття розглядаються як тотожні.

На думку Г. Єльникової, гендерні відносини, як і будь-які інші 

відносини всередині суспільства, регулюються завдяки проведеній 

державою політики, в нашому випадку — гендерної політики. Гендер-

на політика, зазначає дослідниця, — це політика, метою якої є надан-

ня жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей у всіх сферах сус-

пільного і приватного життя [312]. Таким чином, авторка ототожнює 

поняття «гендерна політика» та «державна гендерна політика».

Аналогічну позицію висловлюють також О. Клімашевська, 

О. Крутов й пропонують наступне визначення поняття «державна 

гендерна політика» — послідовна система заходів, спрямованих на 

створення, розвиток, підтримку і захист рівноправності чоловіків і 

жінок, покликана виражатися в конкретних результатах [382, с. 29]. 

Однак таке тлумачення потребує конкретизації щодо суб’єктної 

складової.

Взагалі термін «державна гендерна політика» вперше у ві-

тчизняній науці застосовано Т. Мельник, під яким авторка розуміє 
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діяльність (або бездіяльність у разі навмисного непровадження 

такої політики) державних інституцій, спрямовану на здійснення 

(безпосередньо або опосередковано) та гарантування рівних прав, 

свобод і можливостей для жінок і чоловіків, утвердження гендер-

ної демократії та формування гендерної культури в суспільстві [523, 

с. 48; 588, с. 229].

Н. Грицяк визначає термін «державна гендерна політика» як дії 

органів державної влади з вирішення проблем забезпечення гендер-

ної рівності в суспільстві, а саме забезпечення однакових для жінок 

і чоловіків суспільного статусу, умов реалізації прав людини, можли-

востей використовувати соціальні та економічні ресурси, робити свій 

внесок у національний, політичний, соціальний, економічний і куль-

турний розвиток, а також рівного права для жінок і чоловіків мати 

однакову користь від результатів їх діяльності. Елементами державної 

гендерної політики науковець визначає: політику, державну політику 

та гендерну політику [271, с. 220]; С. Сулімова підкреслює, що це такі 

дії органів державної влади з вирішення суспільних проблем, які на-

йоптимальніше сприяють реалізації інтересів жінок і чоловіків [802, 

с. 37]; М. Попов визначає державну гендерну політику як діяльність 

держави, спрямовану на врахування диференційованих та спільних 

інтересів статевих груп, задоволення цих інтересів через надання га-

рантій рівної участі у всіх сферах публічного життя та створення зба-

лансованої системи соціального захисту для жінок і для чоловіків 

[626, c. 40]; Л. Воронько державну гендерну політику в системі дер-

жавної служби тлумачить як стратегічну діяльність держави, що здійс-

нюється шляхом спільних дій усіх зацікавлених суб’єктів з метою на-

дання рівних можливостей жінкам і чоловікам у користуванні гаран-

тованими правами та свободами, створення умов для самореалізації 

особистості та є інтегруючим компонентом усіх напрямів державної 

кадрової політики [177]. Отже, вказані підходи можна визначити як 

одними із основних у науковій літературі, кожен з яких має і переваги, 

і прогалини. Їх дослідницька важливість полягає у системному підході 

щодо тлумачення терміна «державна гендерна політика».
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Таким чином, нині смислове навантаження термінів «гендер-

на політика» та «державна гендерна політика» є різноманітним та 

неузгодженим. Існують й різні погляди вчених щодо співвідношен-

ня вказаних понять: деякі автори ототожнюють терміни «гендер-

на політика» та «державна гендерна політика», однак переважна 

більшість дослідників визначає їх як різні за змістом, хоча й вза-

ємопов’язані. З урахуванням проведеного аналізу дослідницької 

літератури, пропонуємо розуміти під терміном «гендерна політи-

ка» діяльність органів публічної влади, інститутів громадянського 

суспільства та міжнародних організацій щодо розробки механізмів 

забезпечення принципу гендерної рівності та ліквідації всіх форм 

дискримінації за ознакою статі на регіональному, національному 

та міжнародному рівнях. Гендерна політика є складовою соціаль-

ної політики та взаємозалежною з іншими її видами. Разом із тим 

гендерна політика може претендувати на самостійне існування, що 

пов’язано з потребою рівної реалізації прав та свобод жінок і чоло-

віків.

У свою чергу, державну гендерну політику доцільно тлумачити 

як функціонування органів державної влади з метою комплексної 

розробки програм та механізмів, систематичного впровадження 

принципу гендерної рівності й ліквідації всіх форм дискримінації 

за ознакою статі у всіх сферах суспільної та державної діяльності. 

Одним із основних критеріїв розмежування вказаних явищ пропо-

нуємо визначити суб’єктний склад гендерної політики та держав-

ної гендерної політики. Суб’єктами гендерної політики є: органи 

публічної влади (органи державної влади та органи місцевого са-

моврядування); інститути громадянського суспільства; міжнарод-

ні організації. Суб’єктами державної гендерної політики є органи 

державної влади (центральні та місцеві).

Еволюція демократичної державності в сучасному світі пере-

конливо підтверджує, що до переліку абсолютних цінностей кон-

ституційного рівня відноситься муніципалізм. Наприкінці XX — на 

початку ХХІ ст. на міжнародному рівні місцеве самоврядування 
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визнано як основу будь-якого демократичного ладу. Місцеве само-

врядування, регіоналізація й децентралізація стають провідними 

принципами демократичної внутрішньої й зовнішньої державної 

політики [110, с. 64]. У зв’язку із активним процесом децентралі-

зації влади в Україні, разом із іншими питаннями, актуальністю 

відзначається проблематика формування дієвої муніципальної по-

літики, у тому числі й муніципальної гендерної політики.

На думку вітчизняних та зарубіжних авторів, під поняттям 

«муніципальна політика» треба розуміти: комплекс дій, опосеред-

кованих інституціональними ціннісно-нормативними системами, 

що склалися на відповідній території (в територіальній громаді). 

Важливою складовою муніципальної політики є цілеспрямована 

діяльність щодо узгодження інтересів територіальних громад із ін-

тересами державної влади й господарюючих суб’єктів (В. Шарий) 

[901, с. 176]; діяльність акторів муніципальної політики, перш за 

все, суб’єктів місцевої влади, за визначенням і досягненню цілей 

розвитку муніципалітету, здійснювана в рамках муніципальних 

політичних інститутів (С. Пушкін) [718, с. 9]; публічний політич-

ний процес цілеспрямованого управлінського впливу соціальних 

суб’єктів й інститутів муніципальної влади на ключові сфери жит-

тєдіяльності місцевої громади на контрактній, відповідальній і де-

мократичній основі і в інтересах населення в цілому, що включає 

безпосереднє застосування владних повноважень як при розробці, 

так і при здійсненні соціально-економічних програм за допомогою 

розміщення ресурсів, розподілу, перерозподілу суспільних благ та 

інших заходів (О. Борисов). Подібно державній політиці, муніци-

пальна політика з необхідністю набуває системного характеру, що 

є умовою її дієвості та результативності. Муніципальна політика — 

системне утворення на відміну від політики взагалі і державної по-

літики зокрема [133, с. 15]. Таким чином, муніципальна гендерна 

політика є складовою муніципальної політики та різновидом пу-

блічної політико-управлінської діяльності органів місцевого са-

моврядування. Суб’єктами муніципальної гендерної політики 



223

Розділ 3. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

виступають: 1) населення відповідної території (територіальна гро-

мада); 2) суб’єкти владних повноважень в органах місцевого само-

врядування. У процесі реалізації муніципальної гендерної політики 

її суб’єкти активно взаємодіють з органами державної влади, між-

народними організаціями та іншими територіальними громадами, 

що перебувають в одній горизонтальній площині.

У свою чергу, під терміном «муніципальна гендерна політика» 

пропонуємо розуміти функціонування органів місцевого самовря-

дування та територіальних громад з метою комплексної розробки 

програм та механізмів, систематичного впровадження принципу 

гендерної рівності й ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою 

статі у всіх сферах суспільної діяльності на локально визначеній те-

риторії.

Рівність між чоловіком і жінкою — це одночасно і цінність, і 

привілей будь-якого суспільства. І хоча в різних частинах світу це 

питання вирішується з різним темпом, тим не менш напрям за-

лишається єдиним [614, с. 7]. Нині стратегічною метою гендер-

них змін та гендерної політики у цілому є формування і розвиток 

гендерної демократії, що передбачає систему волевиявлення двох 

статей — жінок і чоловіків у громадянському суспільстві як рівних 

у можливостях і правах, що законодавчо закріплені й реально за-

безпечені у політико-правових принципах, діях, розбудові суспіль-

них і державних структур з урахуванням гендерних інтересів, по-

треб [496, с. 102; 785, с. 9]. Кожна держава має власну унікальну 

модель реалізації гендерної політики, однак загальним виступає те, 

що в низці країн (Австралія, Канада, Швеція та ін.) у таке явище, 

як «державна політика», інтегровано положення щодо превенції 

та вирішення питань дискримінації не лише жінок, а й чоловіків. 

Державна гендерна політика виступає частиною функціонування 

кожної країни демократичного типу; є складовою розвитку пари-

тетної демократії.

Державна гендерна політика як один із основних регулятивних 

механізмів суспільного життя покликана підтримувати цінності 
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справедливості, поваги до особистості незалежно від її статевої 

належності [316, с. 115]. Сучасна державна політика України має 

спрямовуватися на подолання усіх форм і проявів дискримінації 

за ознакою статі, на створення політичного підґрунтя та необхід-

них соціальних умов для найбільш повної реалізації природної 

здібності жінок і чоловіків у всіх сферах трудового, суспільного та 

особистого життя [614, с. 6]. Державна гендерна політика України 

має свою історію розвитку. Однак нині вона перебуває у процесі 

подальшого становлення, визначення найбільш ефективних стра-

тегій та підходів до проблеми рівноправності статей; її формування 

має бути спрямовано на пошук нової моделі, що могла б відпові-

дати реаліям сьогодення з урахуванням євроінтеграційного вибору 

держави.

Політика багато в чому залежить від того, наскільки реформи 

економічні та політичні в цілому мають соціальну спрямованість. 

Істотно позначається і те, наскільки реформи є продуманими, 

системними, послідовними, якими (сприятливими або неспри-

ятливими) є умови їх реалізації [136, с. 44-45]. Ефективність ген-

дерної політики держави має базуватися на широкій підтримці її 

принципів, засад, ідей принаймні найбільш активною та відпові-

дальною частиною громадян країни [218, с. 75].

Досягнення гендерної рівності в українському суспільстві по-

требує розробки та впровадження цілеспрямованої політики, що 

має передбачати застосування гендерного підходу при складанні 

будь-яких державних програм, стратегій та проектів, а також прове-

дення інформаційної роботи з населенням з метою трансформації 

стійких суспільних стереотипів щодо гендерних ролей [488, c. 345]. 

Результат здійснення гендерної політики в Українській державі пе-

редбачає створення реальних умов для рівної реалізації чоловіками 

і жінками своїх прав та свобод як людини та громадянина та мож-

ливості реалізуватися в різних сферах життєдіяльності суспільства: 

політичній, соціальній, економічній, ідеологічній.
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Основними напрямами гендерної політики є: недопущення 

дискримінації за статевою ознакою, забезпечення рівних можли-

востей поєднання професійних та сімейних обов’язків, забезпе-

чення рівної участі у прийнятті суспільно важливих рішень, вихо-

вання гендерної культури та захист від пропаганди гендерної нерів-

ності, дискримінації й насильства [443, c. 369]. Соціальна складова 

в системі суспільно-політичних і економічних пріоритетів України 

сьогодні набуває значення одного із домінуючих національних ін-

тересів, адже найважливішим об’єктом національної безпеки, без 

сумніву, є права та свободи громадянина. Питання гендерної по-

літики стосуються соціальних можливостей кожної статі в освіті, 

професійній діяльності, доступі до влади, сімейній ролі та репро-

дуктивній поведінці й є одним з базових вимірів соціальної струк-

тури суспільства [384, с. 117]. Однак в Україні до сих пір очевид-

ними є чинники забезпечення переваг, які мають чоловіки під час 

зайняття посад у владних структурах; власність і управління еко-

номікою перебувають у руках чоловіків; спостерігається обмеже-

ність гендерного світогляду у чоловічого населення країни та ін. 

[524, с. 174-181]. У контексті цього важливим є звернення до со-

ціальних досліджень, проведених неурядовими аналітичними цен-

трами, та думок експертів у цій сфері.

З приводу активності органів державної влади у забезпечен-

ні гендерної рівності в Україні слід звернутися до соціологічного 

дослідження О. Піщуліної, яка зазначила, що нині існує дефіцит 

політичної волі української влади у здійсненні гендерних перетво-

рень, зокрема: не вистачає розуміння стратегічних переваг гендер-

ної політики, існують моменти декларативності певних норм ві-

тчизняного законодавства. До того ж у просуванні гендерної полі-

тики громадські організації роблять набагато більше, ніж державні 

органи [842]. Тобто подальшим впровадженням у життя гендерної 

політики у цілому більше зацікавлена громадськість, ніж представ-

ники органів державної влади. Позитивним у цьому аспекті слід 
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відзначити те, що гендерна рівність українським суспільством все 

більш глибоко усвідомлюється як цінність.

Не менш актуальним питанням, особливо у контексті воєн-

них подій на Донбасі, сьогодні є несення жінками служби в лавах 

Збройних сил України. У цьому напрямі акцентував щодо дискри-

мінації О. Коваль. Експертом підкреслено, що армія — це патріар-

хальний інститут, де жінкам відводиться далеко не провідна роль: 

існують адміністративно-побутові обмеження; є певне порушення 

жіночих прав при військовій службі. Нерідкою є ситуація, коли 

жінка виконує обов’язки певної професії, але за фактом обіймати 

цю посаду не може [842]. Наприклад, отримуючи офіційний запис 

посади кухарки та швачки, в реаліях жінка виконує обов’язки арти-

леристки, розвідниці, снайперки та ін. Прояви дискримінації щодо 

жінок у вітчизняній армії є одними із найбільш розповсюджених та 

недостатньо досліджених явищ. Тому важливим є звернення до за-

рубіжного досвіду та приведення у відповідність галузевого вітчиз-

няного законодавства до міжнародних стандартів.

Гендерна політика є діяльністю щодо реалізації особистих 

і групових інтересів та цінностей щодо облаштування суспіль-

ства рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків. Жінки як 

найбільша соціальна група ще не є в Україні потужним суб’єктом 

впливу на зміст політики. І це гальмує вітчизняний демократичний 

поступ, оскільки політичні рішення не можуть бути ефективними 

без участі та представництва тих, в інтересах кого вони приймають-

ся [780, с. 4]. Демократія у сучасному розумінні передбачає одним 

із першочергових завдань досягнення гендерного балансу в усіх 

структурах органів публічної влади.

Проблема участі жінок в політиці набуває все більшої акту-

альності в умовах, коли активно пропагуються зовнішні якості як 

головна цінність жінки. Водночас справжні інтереси значної кіль-

кості жінок перебувають в одній площині з інтересами більшості 

чоловіків. Пропорційна політична активність чоловіків і жінок 

може стати ключем до вирішення багатьох актуальних проблем 
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сучасності. Ефективність вирішення цієї проблеми залежить, у пер-

шу чергу, від удосконалення засад державної політики [874, с. 5].

Акцентувала на проблемі гендерного балансу у національному 

парламенті експерт з гендерних питань Т. Марценюк: разом зі всіма 

здобутками Україна програє на фоні європейських країн, оскільки 

не змогла виконати «Цілі розвитку тисячоліття ООН», прийняті в 

2000 р., згідно з якими до 2015 р. у Верховній Раді України має бу-

ти 30 % жінок [842]. Для отримання об’єктивного висновку щодо 

забезпечення принципу гендерної рівності у національному пар-

ламенті доречно навести офіційні показники відносно кількості 

жінок у парламенті: від 3 % (або 13 осіб) у 1990 р. (І скликання) до 

12 % жінок (або 51 особа) у 2014 р. (VIII скликання) [550]. Таким 

чином, кількість жінок у Верховній Раді України помітно зросла. 

Разом із тим 12 % — це досить низький показник, враховуючи об-

раний напрям українською владою.

Невід’ємною складовою сучасних трансформацій у сфері дер-

жавної гендерної політики є активне впровадження інституту ген-

дерного бюджетування.

Метою гендерного бюджетування є підвищення економічної 

ефективності та прозорості видатків бюджету з урахуванням по-

треб жінок і чоловіків з різних соціальних груп. Потреби чоловіків 

і жінок в послугах, які фінансуються з бюджету, є різними [196]. 

На перший погляд, бюджет видається ґендерно-нейтральним полі-

тичним інструментом. Але політикам не слід вважати, що податки і 

державні видатки однаково впливають на чоловіків і жінок, оскіль-

ки вони, як правило, займають різні соціальні та економічні позиції 

[355, с. 2]. Гендерне бюджетування — це використання фіскальної 

політики задля гендерної рівності та подальшого розвитку. Гендер-

не бюджетування зараз впроваджують у всьому світі, але Європа — 

це регіон, який можна назвати взірцем впровадження гендерно-

го бюджетування [196]. Отже, гендерно орієнтоване бюджетуван-

ня — результативний інструмент досягнення принципу гендерної 

рівності, визнаний в усьому цивілізованому світі. Застосування 
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принципу гендерного бюджетування сприятиме прискореному вста-

новленню гендерного збалансування в українському суспільстві.

У зв’язку з особливою актуальністю та суттєвим гендерним 

дисбалансом проблематиці забезпечення принципу гендерної рів-

ності у воєнних структурах та у парламенті України, гендерного бю-

джетування детальна увага буде присвячена у наступних розділах.

Таким чином, останніми роками в Україні гендерні перетво-

рення поступово впроваджуються у діяльність органів публічної 

влади; існує тенденція до зростання кількості жінок на керівних 

посадах, у виборних органах влади. Проте якщо оцінювати ефек-

тивність гендерної політики у відсотках щодо збільшення кількості 

жінок у Верховній Раді України, можна констатувати, що вітчиз-

няна практика реалізації гендерної політики потребує певної ін-

тенсифікації, враховуючи наявність низки позитивних прикладів 

та відпрацьованих механізмів забезпечення гендерної рівності в 

управлінні державними справами.

Одним із пріоритетних напрямів соціальної політики в Україні 

має стати досягнення гендерного паритету на ринку праці, оскіль-

ки жінки внаслідок цілого комплексу чинників зазнають тут осо-

бливого тиску і проявів дискримінації. Зважаючи на високі рівні 

економічної активності та зайнятості жінок в економіці, їх значний 

освітньо-професійний потенціал і загальну суспільну активність, 

які супроводжуються вищою очікуваною тривалістю життя та кра-

щими характеристиками здоров’я, ніж у чоловіків, є всі підстави 

для забезпечення гендерної рівності щодо якісних характеристик 

зайнятості [488, c. 346]. До того ж, соціологічні дослідження пока-

зали, що активне масове залучення жінок до всіх сфер ринку праці 

на рівні шведських показників дозволило б збільшити внутрішній 

валовий продукт європейських країн на 25 % [194; 218, с. 76]. Вва-

жаємо, що такий показник, з певною похибкою, може очікувати й 

національну економіку України.

Значне поширення «тіньової» зайнятості вочевидь супрово-

джується вищими показниками гендерної нерівності щодо неза-
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реєстрованих доходів. Тому актуалізується значення гендерного 

аналізу особливостей формування сукупних доходів населення, 

що виявляє дещо вищий рівень диференціації, ніж показники офі-

ційної заробітної плати. Особливий інтерес становлять гендерні 

відмінності у рівні особистих доходів залежно від віку, сімейного 

статусу, рівня освіти, статусу зайнятості, місця проживання (типу 

населеного пункту та регіональної варіації) тощо. Певні відмінно-

сті наявні у структурі формування сукупних доходів як жінок, так 

і чоловіків — зокрема, частка доходів від зайнятості у чоловіків є 

дещо вищою. З іншого боку, у структурі доходів жінок більшою є 

питома вага пенсій, соціальних допомог та допомоги від родичів 

[488, c. 214-215]. Й по суті саме це, у тому числі, виступає дискри-

мінаційною ознакою жінок у трудовій сфері.

Відповідно до офіційних даних (згідно із записами ЄДРПОУ) 

частка жінок-керівників загалом (серед усіх активних суб’єктів 

економічної діяльності) становить 40 %. Втім, цей рівень досяг-

нуто, головним чином, за рахунок фізичних осіб-підприємців, що 

складають 63 % усіх суб’єктів економічної діяльності: частка жінок 

серед всіх активних ФОП складає 46 %. Водночас серед юридич-

них осіб частка жінок-керівників є нижчою: вони очолюють 30 % 

підприємств та організацій. Це означає, що в Україні жінки майже 

нарівні з чоловіками можуть вести власну справу як підприємець 

(ФОП), проте набагато менш імовірно, що жінка очолить підпри-

ємство чи організацію (включно з державними та різними громад-

ськими формуваннями) [326].

Забезпеченню гендерної рівності в доступі до гідної праці 

сприятимуть заходи державної політики у сфері зайнятості, що ма-

ють реалізовуватись одночасно в кількох напрямах: попередження 

випадків прямої дискримінації на ринку праці, подолання стере-

отипів існування «жіночих» та «чоловічих» професій, що посилю-

ються низьким професійним статусом та низькими рівнями оплати 

праці в галузях з домінуючою жіночою зайнятістю, розширення за-

лучення жінок до системи отримання освіти впродовж життя [488, 
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c. 346]. Саме соціальне партнерство у цій сфері може виступити 

важливим каталізатором забезпечення принципу гендерної рівно-

сті (наприклад, введення до колективних угод положень щодо рів-

ної оплати праці незалежно від статі, врахування потреб та особли-

востей робітників, які мають малолітніх дітей тощо).

Реальні перепони на ринку праці для жінок містяться у самій 

системі організації зайнятості та у проблемах, з якими стикаються 

жінки, прагнучи поєднати професійну діяльність з виконанням 

сімейних обов’язків. Частково проблеми жіночої зайнятості мог-

ли б бути вирішені за рахунок державної підтримки практики за-

йнятості неповний робочий час. На відміну від країн ЄС, в Укра-

їні така практика є мало поширеною [614, с. 8]. Врахування інте-

ресів та потреб працівників, які мають маленьких дітей, виступає 

пріоритетною позицією у багатьох європейських державних та 

недержавних установах. Сьогодні подібна практика в Україні іс-

нує лише в незначній частині приватних підприємств, до того ж, 

переважно, міжнародного рівня. Тому впровадження сімейної 

політики як загального явища (з метою встановлення суспільно-

го благополуччя, пропагування сімейних цінностей, підвищення 

демографічної ситуації в державі), так і частини гендерної полі-

тики має сьогодні стати обов’язковою частиною функціонування 

державних установ та приватних організацій. Також зазначимо, 

що сімейну політику не варто розглядати лише в рамках підняття 

рівня народжуваності. Інтеграція сімейної політики сприятиме в 

цілому підвищенню якості людського капіталу та розвитку трудо-

вого потенціалу.

Як справедливо зазначають Ю. Мислюк, Д. Тижбір, суспіль-

ство має сприйняти як аксіому, що жінки — активний суб’єкт гро-

мадянського суспільства та державотворення, а не лише об’єкт 

державного захисту. Саме це повинно стати вихідною позицією для 

формування державної гендерної політики [531, с. 85]. Разом із тим 

слід пам’ятати та вживати відповідних заходів з подолання гендер-

ної дискримінації щодо чоловіків.
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Так, певних проявів дискримінації зазнають чоловіки у сфері 

сімейних правовідносин — відповідно до соціальних стереотипів, 

чоловіки іноді виявляються позбавленими можливостей повноцін-

ного спілкування з дітьми після розлучення, роботодавці з упере-

дженням ставляться до можливостей надання чоловікам відпуст-

ки з догляду за дітьми віком до 3 років або лікарняних з догляду за 

хворими дітьми [488, c. 215]. Не дивлячись на те, що вітчизняним 

законодавством прямо передбачена така можливість. Тобто це саме 

той випадок, коли законодавцем встановлено рівне право, проте 

суспільством висловлюється дискримінаційне ставлення до виходу 

чоловіків у декретну відпустку.

Середня тривалість життя чоловіків у всіх без винятку країнах 

є меншою за тривалість життя жінок, незалежно від загальної три-

валості життя в тій чи іншій країні. Таку різницю щорічно опри-

люднює ООН і фіксує її на рівні 4-7 років у найбільш розвинутих 

країнах. За спостереженнями фахівців, жіноцтво в усіх періодах 

людського віку має більш тривале життя, ніж чоловіцтво, і тому 

більша частка серед людей похилого віку — це жінки. Так, фахівці 

свідчать про первинні, історичні та біологічні відмінності між чо-

ловіками та жінками, що визначають різницю у середній тривало-

сті життя. Жіночий організм є більш консервативним і стабільним, 

більш орієнтованим на самозбереження, і тому різниця з чоловіка-

ми у 3-5 років вважається нормою, «базовою різницею», на яку до-

сить складно впливати ззовні. Проте цей розрив часто збільшується 

з низки соціальних причин, зокрема стресу, перенавантаженості, 

різного роду екстриму, притаманного чоловікам. Наразі у чолові-

ків продуктивного віку показники смертності є у 3-4 рази вищими, 

ніж у жінок, що наближує ситуацію до воєнного часу [614, с. 16]. 

До того ж, покладаючи на чоловіків роль «годувальників» родини, 

традиційні гендерні стереотипи «ідеального» чоловіка призводять 

до загострення «чоловічого» виміру медико-демографічних про-

блем. Надмірні психо-емоційні навантаження, стреси, недостатнє 

поширення настанов здорового способу життя, ризиковані форми 
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поведінки, брак суспільної безпеки — все це чинники надвисокої 

смертності чоловіків працездатного віку. Вищі показники захво-

рюваності на соціально детерміновані хвороби (туберкульоз, ВІЛ/

СНІД), злоякісні новоутворення, що тісно пов’язані зі способом 

життя, висока смертність від зовнішніх чинників (травми, отруєння 

тощо) та навмисних самоушкоджень (самогубств) є важливим про-

явом гендерної нерівності у суспільстві, що пов’язаний не лише зі 

станом здоров’я, але також із соціальним середовищем [488, c. 215].

Необхідність втілення у життя гендерної політики, спрямо-

ваної на досягнення рівних прав та рівних можливостей для жі-

нок та чоловіків, базується не тільки на аргументі справедливості 

(рівні права та можливості для кожної особи), але й на аргументі 

ефективності — невикористання великого потенціалу жінок у сус-

пільному житті обертається втратою людських ресурсів у масштабі 

цілої держави [475, с. 91]. Тож, саме ефективність виступає одним 

із основних досягнень у разі забезпечення принципу гендерної рів-

ності, що в результаті матиме позитивний вплив на розвиток всієї 

держави загалом та окремого регіону зокрема.

Для України характерним є визначення цілей державної по-

літики з урахуванням таких базових цінностей: людина, її права та 

свободи, відповідальність перед собою, своєю сім’єю, суспільством; 

державність, добробут населення; національна безпека; відданість 

загальнолюдським цінностям, ідеалам свободи демократії; послі-

довне утвердження демократичних засад розвитку суспільства, прав 

і свобод людини, становлення правової держави та громадянського 

суспільства тощо [816, с. 205]. Досягненню рівності перешкоджають 

стереотипи та система конкретно-історичних відносин, уявлень, 

правил, прийнятих в даному суспільстві в умовах певного способу 

виробництва [810, с. 103]. Гарантування рівних прав та можливостей 

є визначною сучасною соціальною цінністю; її досягнення сприяти-

ме позитивному розвитку всіх суб’єктів правовідносин.

Гендерний вимір політики в Україні свідчить про ще досить 

поширене патріархальне приписування жінці таких властивостей, 
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як потреба в чоловічому керівництві, підпорядкованість чоловіко-

ві, схильність до ефективності, безсловесної покори, зосередження 

на материнстві. Нині потрібно налагодити процес цілеспрямова-

ного систематичного прищеплення особам обох статей мораль-

них і правових форм рівноправності, взаємоповаги, врахування як 

спільного, так і відмінного, що властиво жінці й чоловікові, а та-

кож формування вільної особистості з гендерним світоглядом і на-

вичками гендерно орієнтованої поведінки [172, с. 60]. Практично 

єдиним та дієвим заходом у цьому напрямі є гендерне виховання, 

що має стати складовою гендерної культури.

Підводячи підсумки, необхідно зазначити, що нині у кожно-

му суспільстві, яке обрало демократичний шлях розвитку, одним 

із першочергових завдань є забезпечення принципу гендерної рів-

ності та цілеспрямований шлях всіх суб’єктів гендерної політики 

до цього. Впровадження принципу гендерної рівності передбачає 

системну та багатовекторну діяльність як органів публічної влади, 

так і громадянського суспільства.

1. В історичному аспекті в українській та зарубіжній дослідній 

і публіцистичній літературі, міжнародних документах, норматив-

но-правових актах різних країн світу в аспекті гарантування держа-

вою гендерного балансу з’являлася та використовувалася різна тер-

мінологія. Спочатку акцентувалося переважно на правах жінок, що 

було викликано ущемленням та/або ігноруванням прав жінок різ-

ними суб’єктами правовідносин. У різних джерелах виникали такі 

поняття, як: «політика в інтересах жінок», «(державна) політика 

щодо жінок», «жіноча політика» та ін. Згодом, коли стало зрозумі-

лим, що обмежуються не лише права однієї статі і необхідно забез-

печити рівні права як жінок, так й чоловіків, дослідники, публічні 

діячі, журналісти та інші почали використовувати більш змістовно 

наповнені дефініції: «політика в інтересах рівності», «(державна) 

політика досягнення рівних прав та можливостей», «гендерна по-

літика», «державна політика забезпечення рівності жінок і чоло-

віків», «державна гендерна політика щодо забезпечення рівності 
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жінок і чоловіків», «державна гендерна політика», «муніципальна 

гендерна політика» тощо. Ці терміни не є тотожними, проте вони 

досить взаємопов’язані та взаємозалежні.

2. Гендерна політика є складовою соціальної політики та вза-

ємозалежною з іншими її видами. Разом із тим гендерна політика 

може претендувати на самостійне існування, що пов’язано з по-

требою рівної реалізації прав і свобод жінок та чоловіків. Гендерна 

політика має бути спрямована на забезпечення збалансованої уча-

сті чоловіків і жінок у прийнятті рішень у різних сферах суспіль-

ної діяльності. На забезпечення ефективного здійснення гендерної 

політики впливає низка компонентів, кожний з яких окремо може 

спричинити як позитивні, так і негативні наслідки, тому лише у 

взаємодії всіх складових може наступити максимальний позитив-

ний ефект для всього суспільства. Системоутворюючими чинни-

ками результативної гендерної політики є: духовно-культурний; 

політичний; соціальний; економічний; інституційно-структурний; 

нормативний компоненти.

3. На сучасному етапі смислове навантаження термінів «ген-

дерна політика» та «державна гендерна політика» є різноманітним 

та неузгодженим. Існують й різні погляди вчених щодо співвідно-

шення вказаних понять: деякі автори ототожнюють терміни «ген-

дерна політика» та «державна гендерна політика», однак переважна 

більшість дослідників визначає їх як різні за змістом, хоча й взає-

мопов’язані. Під терміном «гендерна політика» пропонуємо визна-

чити діяльність органів публічної влади, інститутів громадянського 

суспільства та міжнародних організацій щодо розробки механізмів 

забезпечення принципу гендерної рівності та ліквідації всіх форм 

дискримінації за ознакою статі на регіональному, національному 

та міжнародному рівнях. Державна гендерна політика — функці-

онування органів державної влади з метою комплексної розробки 

програм та механізмів, систематичного впровадження принципу 

гендерної рівності й ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою 

статі у всіх сферах суспільної та державної діяльності. Одним із 
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основних критеріїв розмежування вказаних явищ пропонуємо ви-

значити суб’єктний склад гендерної політики та державної гендер-

ної політики. Суб’єктами гендерної політики є: органи публічної 

влади (органи державної влади та органи місцевого самоврядуван-

ня); інститути громадянського суспільства; міжнародні організа-

ції. Суб’єкти гендерної політики: 1) є взаємозалежними між собою 

(органи публічної влади); 2) взаємодіють (державні, муніципальні 

утворення, інститути громадянського суспільства, окремі особи). 

Суб’єктами державної гендерної політики є органи державної вла-

ди (центральні та місцеві). Встановлення між суб’єктами системної 

взаємодії виступає підґрунтям ефективності гендерної політики.

4. Муніципальна гендерна політика є функціонуванням ор-

ганів місцевого самоврядування та територіальних громад з ме-

тою комплексної розробки програм та механізмів, систематичного 

впровадження принципу гендерної рівності й ліквідації всіх форм 

дискримінації за ознакою статі у всіх сферах суспільної діяльності 

на локально визначеній території. Муніципальна гендерна політика 

є складовою муніципальної політики та різновидом публічної полі-

тико-управлінської діяльності органів місцевого самоврядування. 

Суб’єктами муніципальної гендерної політики виступають: 1) на-

селення відповідної території (територіальна громада); 2) суб’єкти 

владних повноважень в органах місцевого самоврядування. У про-

цесі реалізації муніципальної гендерної політики її суб’єкти актив-

но взаємодіють з органами державної влади, міжнародними орга-

нізаціями та іншими територіальними громадами, що знаходяться 

в одній горизонтальній площині.

5. Сучасну гендерну політику в Україні подекуди можна ви-

знати як фрагментарну та нечітку за зовнішніми межами, що в ре-

зультаті породжує неузгодженість й конфліктність у діях різних со-

ціальних груп та осіб в межах їх взаємодії, посилюються соціальні 

розколи. Неузгодженість дій у процесі здійснення гендерної полі-

тики зменшує для чоловіків і жінок можливості для її самореаліза-

ції та сталого людського розвитку. Гендерні конфлікти зміцнюють 
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внутрішню інституційну деструктивність суспільства. Тому ниніш-

ній аксіологічний вимір рівності прав жінок та чоловіків спричи-

нює забезпечення гендерної політики із застосуванням новітніх 

засобів партнерства на засадах відкритості та прозорості. Основою 

української моделі гендерної політики має стати взаємодія та рів-

на відповідальність всіх її суб’єктів. Ефективна державна гендерна 

політика — один зі шляхів подальшого становлення України як де-

мократичної держави, її інтеграції до європейської спільноти. Це 

сприятиме можливості рівноцінної реалізації прав жінок і чоловіків 

у нових політичних та соціально-економічних умовах. Незважаючи 

на певні позитивні зрушення, Україна продовжує лише формально 

відноситися до егалітарної моделі державної гендерної політики та 

має у своєму змісті низку патерналістських засад. Сучасна державна 

гендерна політика хоча і має чіткі мету та завдання, однак потребує 

системного вдосконалення механізму їх реалізації. Це завдання ви-

магає подальших наукових досліджень, розгорнутого теоретико-ме-

тодологічного аналізу державної гендерної політики.

6. Сутність державної гендерної політики залишається не-

змінною, натомість її зміст постійно оновлюється та розширюєть-

ся як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях, полягаючи 

у послідовному здійсненні конструктивних дій, спрямованих на 

утвердження гендерної рівності, що передбачає, зокрема: гаран-

тування прав і свобод жінок та чоловіків і рівних можливостей в 

їх користуванні; створення умов розвитку гендерно збалансова-

ного державного кадрового апарату; забезпечення рівного доступу 

жінок та чоловіків до розподілу соціально-економічних ресурсів; 

розвиток партнерства між жінками та чоловіками під час виконан-

ня службових обов’язків та суспільно важливих завдань; врахуван-

ня специфічних інтересів та потреб жінок і чоловіків під час роз-

робки різних всеукраїнських, регіональних та місцевих програм і 

проектів; забезпечення рівних можливостей для жінок і чоловіків 

особистої реалізації у політичний, соціально-економічній, духов-

но-культурній сферах; гарантування справедливого оцінювання 
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результатів діяльності жінок та чоловіків; формування та розвитку 

гендерної культури і гендерної освіти як суб’єктів владних повно-

важень, так і суспільства в Україні загалом тощо. Реалізація вка-

заних заходів щодо забезпечення гендерного балансу передбачає 

детальну розробку механізму реалізації. До цього процесу обов’яз-

ковим є залучення всіх суб’єктів гендерної політики: органів дер-

жавної влади та органів місцевого самоврядування, територіальних 

громад, громадських об’єднань, засобів масової інформації, які 

мають популяризувати цю тему та розповсюджувати інформацію 

щодо цієї проблематики й таким чином підвищувати обізнаність 

суспільства загалом.

7. Головними проблемами щодо формування та здійснен-

ня державної гендерної політики на рівні регіонів є: відсутність 

показників для реалізації контролю та моніторингу за процесом 

здійснення завдань державної гендерної політики; наявність дис-

пропорції між обласними та районними радами з їх відповідними 

обласними та районними державними адміністраціями; низька 

ефективність узгодженості та координації діяльності між органами 

місцевого самоврядування, місцевими та центральними органами 

виконавчої влади в межах вироблення та визначення пріоритетів 

гендерної політики на рівні регіональну рівні; практично не нала-

годжена горизонтальна комунікація між регіонами та неурядовими 

організаціями.

Серед шляхів вирішення неефективності здійснення держав-

ної гендерної політики в регіонах слід визначити наступні: система-

тичне проведення моніторингу та аналізу забезпечення і дотриман-

ня принципу гендерної рівності, до того ж, важливим є врахування 

внутрішніх (зумовлено прийняттям/неприйняттям (невчасним 

прийняттям) рішень та невжиттям необхідних заходів відповідни-

ми суб’єктами; врахування політичних, економічних, соціальних, 

культурних, географічних та інших особливостей регіону) та зов-

нішніх (наприклад, активна взаємодія з міжнародними утворен-

нями) чинників впливу на гендерну політику в межах конкретного 
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регіону; введення системи ефективної взаємодії та координації всіх 

суб’єктів державної гендерної політики в регіоні у ході виконання 

обов’язків (координація діяльності місцевих органів виконавчої 

влади як між собою, так і з органами місцевого самоврядування); 

взаємоузгодження гендерної політики з політикою інших галузей 

(демографічною, сімейною, економічною тощо). Це забезпечить 

ефективне стратегічне планування та прогнозування, визначення 

необхідних інструментів гендерної політики в регіоні; підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів для місцевих органів виконав-

чої влади на місцях та органів місцевого самоврядування щодо 

формування стратегії та здійснення державної гендерної політики 

в регіонах; забезпечення фінансово-матеріальними потребами від-

повідальних суб’єктів для реалізації гендерної політики на рівні ре-

гіону (фінансування має узгоджуватися з обґрунтованими пріори-

тетами та зосереджуватися на головних проектах, які забезпечують 

принцип гендерної рівності); стимулювання до співробітництва 

територіальних громад на міжрегіональному рівні, громадських ор-

ганізації, бізнес-структур з місцевою владою для розв’язання про-

блеми забезпечення принципу гендерної рівності. Державна ген-

дерна політика має ґрунтуватися на партнерських засадах між дер-

жавними органами влади та регіонами, а не на патерналістських, 

що час від часу можна сьогодні спостерігати на практиці.

3.2. Забезпечення принципу гендерної рівності 

в парламенті

Сталий розвиток України невід’ємно пов’язаний з гендерною 

політикою. Досягнення рівності чоловіків і жінок у Верховній Ра-

ді України набуває особливої значущості та стає передумовою ста-

лого розвитку держави. Одним із пріоритетів зовнішньої політики 

України є інтеграція у міжнародне співтовариство, тому гендерна 
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трансформація у парламенті країни стала частиною демократичних 

перетворень, які відбуваються в країні.

В Україні питання гендерної рівності у парламенті стоїть до-

сить гостро. Соціально-економічна трансформація українського 

соціуму та європейська інтеграція потребує від держави формуван-

ня паритетного парламенту, враховуючи вектор змін гендерної рів-

ності у міжнародній політиці. Керівництво країни активно сприяє 

досягненню такої рівності, створює умови для вивчення досвіду 

різних країн щодо вирішення специфічних проблем, встановлює 

контакти з національними, регіональними та міжнародними орга-

нізаціями, що займаються гендерними питаннями.

Однак на практиці між чоловіками і жінками у Верховній Раді 

України існує різниця у грамотності, освіті і заробітній платі. При 

цьому можливості жінок у парламенті України більш обмежені по-

рівняно з можливостями чоловіків. Стереотип мислення в суспіль-

стві разом з браком фінансових ресурсів є найбільшими перешко-

дами для жінок, які працюють у парламенті.

Вагомий внесок у дослідження питання забезпечення гендер-

ної рівності у парламенті внесли такі вітчизняні та зарубіжні нау-

ковці, як: Н. Болотіна, М. Буроменський, Л. Воронько, Г. Гераси-

менко, Ю. Галустян, І. Грабовська, І. Грицай, Н. Грицяк, О. Даш-

ковська, І. Добржанська, І. Жеребкіна, А. Іовчева, Ю. Івченко, 

О. Кисельова, Л. Кобелянська, Л. Кормич, І. Кресіна, О. Кулачек, 

А. Кучук, І. Ларинбаєва, К. Левченко, Т. Марценюк, Т. Мельник, 

М. Наумова, Л. Нечипорук, А. Олійник, О. Руднєва, С. Рябошапка, 

П. Рабінович, Т. Слінько, Н. Степанова, О. Уварова, Г. Христова, 

Н. Швєдова та ін. На теперішній час в Україні питанню гендерної 

рівності у парламенті приділяють багато уваги. Однак, незважаючи 

на це, переважна більшість народних депутатів — це чоловіки, ке-

рівні посади голів комітетів також здебільшого посідають чоловіки.

Забезпечення паритетного становища у парламенті країни має 

бути невід’ємною частиною гендерної політики сучасної України 
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та важливою умовою забезпечення демократії, безпеки, стабіль-

ності та економічного зростання країни.

Метою автора є аналіз наукових підходів до визначення при-

чин незначної кількості жінок у політиці, окреслення сучасних 

проблем законодавства з питань забезпечення принципу гендерної 

рівності у Верховній Раді України та тенденцій їх вирішення, дослі-

дження механізму законодавчого забезпечення принципу гендер-

ної рівності у парламенті, основних методів збільшення кількості 

жінок у зарубіжних парламентах та Україні.

Тематична актуалізація пов’язана з тим, що саме гендерна 

рівність у парламенті країни обумовлює можливість нормального 

функціонування держави. У контексті сучасних трансформацій-

них процесів особливої ваги набуває забезпечення рівних прав і 

можливостей чоловіків та жінок у парламенті [38]. На теперішньо-

му етапі розвитку проблема гендерної рівності у політичній сфе-

рі держави набуває як теоретичного, так і практичного значення. 

Практичне втілення тісно пов’язане зі створенням теоретичного та 

методологічного потенціалу, оскільки це є запорукою забезпечен-

ня ефективної реалізації принципу гендерної рівності у політичній 

сфері держави [239, с. 7; 242].

Неможливо говорити про справжній розвиток людства без ген-

дерного фактору. Тим більше, що жінки практично у всіх країнах 

складають переважну більшість населення. І в той же час сьогодні 

вони позбавлені багатьох можливостей в економічному і політич-

ному житті порівняно з чоловіками. В силу стереотипних уявлень 

про чоловіків і жінок у суспільстві зберігається гендерна нерівність 

[728, с. 30]. У сучасних умовах трансформації суспільства необхідно 

змінювати стереотип мислення в українському соціумі.

Крім того, слід зауважити, що політична діяльність віддзер-

калює систему політико-владних відносин, які існують у суспіль-

стві, функціонує і взаємодіє з іншими сферами суспільного життя. 

Важливим моментом є те, як зазначає В. Співак, що саме політична 

діяльність є основою для суспільних перетворень [790, с. 630-631].
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Недосконале законодавство є реальною причиною низької 

кількості жінок в українській політиці. Для вирішення вказаних 

питань необхідно удосконалити гендерну політику держави як на 

національному, так і місцевому рівні, викорінити «формальну ген-

дерну рівність», надати можливість жінкам приймати рішення на 

рівні з чоловіками, оскільки все це є запорукою розвитку сучасної 

демократичної держави [226; 229, с. 13].

Гендерна рівність на рівні прийняття політичних рішень під-

вищує такі демократичні норми, як рівність можливостей чолові-

ків і жінок, їхнє представництво в органах державної влади, а от-

же, спільну відповідальність за подальший розвиток суспільства 

[444, с. 180]. На прикладі Верховної Ради України бачимо, що хоча 

з кожним роком є позитивні зміни, однак до реального паритету 

серед народних депутатів ще далеко.

У різних видах політичної діяльності (участь у виборах, інтерес 

до політики, підтримка тих чи інших політичних партій і лідерів, 

участь у політичних акціях, робота в органах виконавчої та законо-

давчої влади) співвідношення чоловіків і жінок суттєво різниться. 

У суспільній свідомості за жінкою не вкоренився образ працівни-

ці й політичного лідера, а й досі продовжує домінувати образ ма-

тері-доглядальниці, виховательки й домогосподарки. Тому жінки 

практично не беруть участі у виробленні державної політики, зали-

шаючись пасивними спостерігачами й виконавцями, а також реци-

пієнтами соціальної допомоги. Водночас реалізація громадянських 

прав передбачає повноцінну участь не тільки чоловіків, а й жінок 

на всіх рівнях функціонуючих у суспільстві соціальних інституцій, 

включаючи однаковий доступ до усіх позицій соціальної структу-

ри суспільства. Політика держави, основні принципи та механіз-

ми втілення якої формулюються переважно представниками однієї 

статі, не може відповідати потребам усіх громадян. Відсутність чи 

мізерне представництво жінок в органах, що приймають політич-

ні рішення, є важливою проблемою навіть для сучасних лібераль-

них демократій, не кажучи вже про країни, що розвиваються чи 
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трансформуються [559]. Не є винятком і Верховна Рада України. 

А відтак особливу увагу у державі потрібно приділяти ролі жінки в 

політиці, особливо на рівні прийняття державних рішень.

Науковці виділяють різні причини незначної кількості жінок у 

парламенті. Зокрема, М. Арістова виділяє: історичні фактори (спо-

чатку чоловіча влада над жінкою спостерігалася в родині, потім в 

суспільстві та, нарешті, встановилася на рівні держави); ринко-

ві реформи, які призвели до більш високої оцінки чоловічої пра-

ці і відмінності у рівні доходів); професійна сегрегація за ознакою 

статі; ефект «скляної стелі» — невидимі і формально не позначені 

бар’єри, які перешкоджають кар’єрному зростанню жінок [566]. У 

свою чергу В. Очірова акцентує на: відсутності зацікавленості по-

літичної еліти, основний склад якої представлений чоловіками, у 

залученні жінок в органи влади і правління; як наслідок — відсут-

ність підтримки в просуванні кар’єрними сходами; електоральні 

переваги громадян (виборці, в т. ч. і самі жінки, голосують саме за 

політиків-чоловіків, які, на їхню думку, більш здатні до вирішаль-

них і вольових дій); ставлення до жінки у соціумі як до хранительки 

сімейного вогнища [597, с. 59-60]. О. Котоманова серед головних 

причин виділяє застарілий стереотип мислення, що політична ді-

яльність — це суто чоловіча прерогатива, а також обмежений до-

ступ жінок-кандидатів до адміністративних та фінансових ресурсів 

[432, с. 244]. Коментуючи наведені підходи науковців, важливо за-

уважити, що основними причинами недостатньої кількості жінок у 

Верховній Раді України, на думку автора, є: стереотип мислення в 

суспільстві, що політична діяльність та прийняття політично зна-

чущих для держави рішень — суто чоловіча справа, недостатнє фі-

нансове підґрунтя, домашні обов’язки, боязнь публічності та від-

сутність підтримки з боку сім’ї. Це ті самі фактори, які впливають 

на жінок та їх бажання балотуватись до парламенту.

Світова спільнота та демократичні держави застосовують різ-

номанітний інструментар розширення участі жінок у політичних 

процесах у контексті реконструювання сучасного політичного 
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простору. ПАРЄ зазначає, що відсутність рівного представництва 

жінок і чоловіків у розробці рішень щодо політичних та суспільно 

важливих питань становить загрозу для легітимності демократії та 

є порушенням прав людини [42].

Для глибокого та всебічного розуміння проблеми гендерно-

го паритету у політичній сфері розглянемо принцип забезпечен-

ня гендерної рівності на прикладі Верховної Ради України. Так, у 

національному парламенті, станом на лютий 2018 р., працюють 

423 народні депутати, серед яких тільки 51 жінки. Автором було 

проаналізовано склад депутатського корпусу Верховної Ради Укра-

їни на співвідношення чоловіків та жінок — народних депутатів у 

розрізі вікових категорій, за даними офіційного сайту Верховної 

Ради. Інформацію доцільно представити у вигляді таблиці (станом 

на 2018 р.):

Віковий ценз
Загальна 
кількість

Чоловіки Жінки
Відсоток 

жінок

Молодше 35 22 17 5 22,72

35-45 172 147 25 14,53

46-54 124 113 11 8,87

55-59 44 38 6 13,63

60 і старше 61 57 4 6,55

всього 423 372 51 12,06

Офіційний сайт Верховної Ради України [550].

У VII скликанні народних депутатів (2012-2014 рр.) було тільки 

46 жінок, що складає 10,39 %. З кожним скликанням кількість жі-

нок у парламенті зростає, однак проблема залишається актуальною 

та потребує вирішення. Наведені статистичні дані розкривають ре-

альну проблему гендерної асиметрії у забезпеченні принципу ген-

дерної рівності у парламенті країни.
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З кожним роком активність жінок у парламенті зростає, однак 

їх вплив на законодавчий процес залишається на недостатньому 

рівні. Оскільки незначна кількість жінок-парламентарів у Верхов-

ній Раді України не може повноцінно впливати на процес розробки 

проектів законів та на подальше їх прийняття.

Як вже зазначалося, першим кроком у забезпеченні паритет-

ного становища чоловіків та жінок у Верховній Раді України було 

прийняття Закону України «Про забезпечення рівних прав та мож-

ливостей жінок і чоловіків», де Верховну Раду України визначено 

одним із органів, який наділений повноваженням у сфері забез-

печення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок та сприяє 

збалансованому представництву статей в управлінні й прийнятті 

рішень [662].

Доки не буде забезпечено гендерного паритету у парламенті, 

жінки не зможуть досягти повної рівності з чоловіками у будь-якій 

сфері. Відсутність у жінок можливості впливати на формування 

найфундаментальніших політичних інструментів сприяє збере-

женню гендерної нерівності навіть у таких аспектах, як здоров’я 

жінок та їхня безпека у своєму власному домі [70, с. 2; 273].

У п. 1 ч. 5 ст. 3 Закону України «Про вибори народних депу-

татів України» визначається рівність прав і можливостей кандида-

тів у депутати, партій — суб’єктів виборчого процесу  брати участь 

у виборчому процесі, що забезпечується забороною привілеїв чи 

обмежень кандидатів у депутати за ознаками раси, кольору шкі-

ри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного 

та соціального походження, майнового стану, місця проживання, 

за мовними або іншими ознаками [644]. На законодавчому рівні 

відсутні дискримінаційні норми щодо жінок у політичній діяль-

ності, але на практиці досить низький відсоток жінок потрапляє 

у парламент, однією з причиною цього є стереотип мислення 

«чоловік = влада».

Як зазначено у Стратегії державної кадрової політики на 2012-

2020 рр., забезпечення гендерної рівності є одним із першочергових 
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завдань реалізації державної кадрової політики [702]. Забезпечення 

принципу гендерної рівності у Верховній Раді України не є виклю-

ченням.

У Звіті із глобального гендерного розриву 2017 р. (Gender Gap 

Report 2017) Україна посідає 103 місце серед 144 країн щодо пред-

ставництва жінок у політиці та 116 місце в рейтингу жінки у парла-

менті [67, с. 351]. Така тенденція потребує уваги як дослідників, так 

і громадськості.

Досягнення гендерної рівності у парламенті та створення умов 

для участі жінок у прийнятті політично-значущих рішень є важли-

вим фактором людського розвитку. Гендерний дисбаланс у націо-

нальному парламенті уповільнює соціально-політичний розвиток 

країни, інститутів громадянського суспільства, місцевого само-

врядування. Неефективне використання політичного потенціалу 

жінок країни, які не мають рівних з чоловіками можливостей у реа-

лізації своїх життєвих планів і завдань, веде до збереження напруги 

на рівні міжособистісного спілкування, інституційних відносин і в 

цілому між громадянами і державою.

Як слушно зауважує О. Котоманова, політиці необхідно гово-

рити не про жінок або чоловіків, а про громадян. На політичному 

рівні є тільки один статус — громадянин, який наділений правами 

та обов’язками, однаковими (рівними) незалежно від гендерних, 

расових або етнічних характеристик [432].

Будь-яка активна участь жінок у державному управлінні, зо-

крема у політичній діяльності країни ставить їх перед дилемою: 

кар’єрне зростання на шляху особистої самореалізації або негатив-

ні наслідки для сімейно-жіночого буття. Серед причин незначної 

кількості жінок у парламенті слід відзначити: недосконале законо-

давство; відсутність дієвої гендерної політики на національному та 

місцевому рівні; присутність «патріархального» стереотипу у дер-

жавному управлінні. З метою залучення жінок до Верховної Ради 

України потрібно впроваджувати сучасні гендерні підходи.
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Стратегія гендерної рівності в Україні, на даний час є основним 

документом, спрямованим на реалізацію гендерної політики дер-

жави, інструментом її реалізації та здійснення моніторингу з боку 

держави і громадянського суспільства, є важливим фактором ста-

новлення демократії [705]. Наразі, одним із очікуваних результатів 

запровадження вказаної концепції є зростання частки жінок серед 

народних депутатів України, депутатів обласних рад та місцевих 

рад (міст обласного значення) і, як результат, подальший розвиток 

політичної діяльності серед жінок, підвищення конкурентоспро-

можності жінок у цьому напрямку.

Першим заходом, на якому було приділено увагу жіночому 

представництву у політичній структурі прийняття рішень, була Кон-

ференція Організації Об’єднаних Націй у Мехіко у 1975 р. [5, с. 5].

Показником реальної демократичної держави є можливість 

жінки брати участь у виборах у ролі виборця, кандидата та прийма-

ти рішення на найвищому рівні. Чим більше жінок беруть участь 

у політичному процесі як виборці, кандидати, лідери політичних 

партій, тим більше визнається їх місце в політиці.

З метою реформування законодавства України в цій сфері не-

обхідно детально дослідити досвід зарубіжних країн. Так, напри-

клад, зарубіжні країни мають достатній досвід забезпечення ген-

дерного паритету.

У топ-10 країн з великою кількістю представниць жіночої статі 

у парламенті увійшли: Руанда, Болівія, Куба, Ісландія, Нікарагуа, 

Швеція, Сенегал, Мехіко, Фінляндія, Республіка Південної Аф-

рики. У парламенті ЄС 37,3 % жінок (статистичні дані на лютий 

2017 р.). Слід також зауважити, що під час виборів у парламент 

ЄС у 2014 р. тільки 8 держав-учасниць мали гендерні квоти. При 

цьому вказані квоти були гендерно-нейтральними, оскільки го-

ловною метою є уникнення недостатнього представництва обох 

статей у парламенті, тому квоти застосовувались до представників 

обох статей. Тільки дві держави — Бельгія та Франція — мали пари-

тетні списки (50 %/50 %). У свою чергу, Словенія та Іспанія мають 
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дещо інший підхід та вимагають гендерно-збалансовані списки, 

де кожна стать має бути представлена мінімум на 40 % кандида-

тів у списку. Хорватія теж надала гендерно-збалансовані списки, 

але ця обов’язкова вимога юридично буде запроваджена тільки на 

треті європейські вибори у 2019 р. Відповідно до законодавчих ви-

мог Португалії у списках повинно бути не менше 1/3 кожної ста-

ті. Польща — одна з тих країн, яка не запроваджувала гендерних 

квот на виборах 2009 р., однак також надала гендерно-збалансова-

ні списки кандидатів, де представників кожної статі щонайменше 

35 %, які вперше були представлені на виборах у 2014 р. З метою 

паритетного представництва у парламенті Європейського Союзу 

деякі держави-учасниці вимагають альтернативного замовлення 

(чоловіків/жінок) у списку («zipping») [54].

Директива 2006/54 ЄС про рівне ставлення до зайнятості та со-

ціальної сфери наводить лише кілька прикладів величезної кілько-

сті відповідних правових дій, вжитих європейським законодавцем з 

метою закликати держави-члени визнати та запровадити принцип 

рівного ставлення до жінок і чоловіків [18].

26 жовтня 2012 р. у ЄС був прийнятий План дій для гендер-

но-чутливих парламентів, в якому визначено, що гендерна рівність 

та розширення прав і можливостей жінок — це права людини, що 

вимагають політичного та правового вираження. Країни повинні 

сприяти, поважати та захищати права жінок, включаючи гендерну 

рівність. Гендерно-чутливий парламент — це парламент, який від-

повідає потребам та інтересам як чоловіків, так і жінок у його скла-

ді, структурах, методах та роботі. Такий парламент, з урахуванням 

гендерних аспектів, виділяє бар’єри для повної участі жінок, про-

понуючи позитивний приклад або модель для суспільства в цілому. 

Важливо зазначити, що це парламент, в якому не тільки працюють, 

а в якому хочуть працювати та робити свій внесок. Важливою є не 

кількість присутніх жінок у парламенті, а ті посади, які вони посі-

дають у парламенті. Акцентовано, що реалізація гендерно-чутли-

вого парламенту, заснованого на кінцевій меті гендерній рівності 
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в усіх її структурах, методах та роботі, не відбудеться без підтрим-

ки та участі чоловіків-парламентарів. Зміна соціальних цінностей 

та посилення гендерної свідомості серед чоловіків — це запорука 

зміцнення партнерських відносин між чоловіками та жінками що-

до забезпечення принципу гендерної рівності [53].

Більш того, прийняттям Плану дій для гендерно-чутливих 

парламентів робота на цьому не завершилась. У 2016 р. було при-

йнято методичні рекомендації для самооцінки гендерно-чутливих 

парламентів. Вказаний інструментарій був розроблений у зв’язку 

з великим попитом та зростаючим бажанням парламентів у всьо-

му світі та з метою покращення подальшого розвитку гендерної 

рівності бути зразками для спільнот, які вони презентують. Вказа-

ний посібник допоможе парламентам оцінити, наскільки гендер-

но-чутливими вони є, зрозуміти свою поточну практику та полі-

тику, визначити можливі сфери реформ, план змін та створення 

механізмів для контролю прогресу. Набір інструментів та перелік 

питань надасть можливість їм визначити їхні сильні та слабкі сто-

рони для визначення пріоритетів з метою зміцнення парламенту. 

Кожен парламент знайде свій шлях через цей процес. Жінки та чо-

ловіки повинні брати учать у цьому процесі з метою збереження 

всіх на «борту» і зміни стереотипу мислення [25].

4 липня 2013 р. в Європейському Парламенті було заслухано 

доповідь «Покращення практичних заходів щодо проведення Єв-

ропейських виборів 2014 року», підготовлену Е. Даффом (AFCO). 

У Доповіді закликано держави-учасниці та політичні партії під-

тримати жінок-кандидаток, але не вимагається квот або інших 

обов’язкових засобів для забезпечення цього.

Як бачимо, у Європейському Союзі створюються всі необхід-

ні умови забезпечення у сучасних реаліях принципу гендерної рів-

ності як у Парламенті Європейського Союзу, так і у національних 

парламентах країн-учасниць. У процесі реформування парламен-

тів навіть абстрактно-теоретичні питання забезпечення гендерної 
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рівності у політичній діяльності набувають неабиякого практично-

го значення.

Дорожньою картою гендерної рівності 2006 р. були визначені 

основні цілі та дії в шести пріоритетних сферах, які повинні спри-

яти їх реалізації. Серед цих пріоритетних сфер виділено три: рівна 

економічна незалежність жінок та чоловіків, паритетне представ-

ництво у процесі прийняття рішень та ліквідація гендерних сте-

реотипів. Тому у Стратегії залучення до гендерної рівності 2016-

2019 рр. було акцентовано на 5 пріоритетних напрямах роботи, 

серед яких сприяння рівності серед чоловіків та жінок у прийнятті 

політичних рішень [64]. Для прийняття політичних рішень у зако-

нодавчому органі країни представництво жінок та чоловіків має 

бути гендерно-збалансованим. Оскільки, як вбачається з європей-

ського досвіду, це є запорукою розбудови демократичної країни, з 

рівними права і обов’язками для представників обох статей в усіх 

сферах життєдіяльності людини, не виключаючи законодавчу гілку 

влади.

Баллінгтон та Матленд стверджують, що на представництво 

жінок у політичному управлінні впливають три основні чинники: 

районні та партійні квоти, партійні списки та виборчі бар’єри [6].

Кожна країна має свій досвід забезпечення принципу ген-

дерної рівності у парламенті. Проаналізуємо вплив різних вибор-

чих систем та механізмів підготовки списків кандидатів на шанси 

жінок бути обраними у парламент країни. Велика кількість країн 

обрали для себе принцип квотування. Квоти гарантують, що зазда-

легідь задана кількість кандидатів-жінок буде включена до складу 

списків кандидатів на вибори.

Виборчі системи країн-учасниць доцільно поділити на: від-

криті (партії не контролюють розподіл голосів, виборці можуть 

голосувати за кандидата, якому віддають перевагу) — Болгарія, 

Кіпр, Хорватія, Фінляндія, Чеська Республіка, Мальта, Італія, 

Фінляндія, Ірландія, Нідерланди та Латвія; закриті (партіями 

контролюється розподіл голосів; виборці вибирають партію, а не 
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конкретного кандидата. Партія потім розподіляє голоси кандида-

там у заздалегідь визначеному порядку) — Словаччина, Естонія, 

Франція, Німеччина, Іспанія, Об’єднане королівство, Іспанія, Ру-

мунія та Угорщина; змішані (комбінація двох попередніх систем, 

якими користуються виборці: певний вплив на процес виборів кан-

дидатів, але партія переважно все ще може розподіляти голоси) — 

Люксембург, Австрія, Португалія, Словенія, Швеція, Польща, Гре-

ція, Бельгія, Литва, Данія.

Крім того, слід акцентувати, що існують типи виборчих ген-

дерних квот, від яких безпосередньо залежить кількість жінок 

народних депутатів.

Виборчі гендерні квоти поділяються на: зарезервовані місця, 

законодавчі квоти (введені шляхом внесення змін до Конституції 

та виборчих законів) та добровільні партійні квоти (запроваджені 

великими політичними партіями, які добровільно встановлюють 

квоту в межах власних партійних правил) [49].

У зарубіжній практиці добровільні квоти є такими, які добро-

вільно приймаються політичними партіями і не мають юридичного 

статусу. Індивідуальні партії можуть прийняти квоту, яка передба-

чає, що жінки складають певну частку кандидатів або кандидатів, 

попередньо обраних для представництва партії на виборах. Добро-

вільні партійні заходи можуть варіюватися від рекомендацій (або 

«м’які» квоти) до обов’язкових правил та вимог, таких як чергуван-

ня чоловічих та жіночих імен у партійному списку (також відомі 

як система блискавки). Сторони також можуть охоплювати орга-

нізаційні квоти, спрямовані на посилення представництва жінок 

на внутрішніх посадах, що приймають політично значущі рішення.

Франція була першою країною у світі, яка у 2000 р. запрова-

дила так званий Закон про рівність — рівні можливості жінок та 

чоловіків щодо виборів та виборних посад. Проте вплив закону за-

лишався набагато нижчим за очікувані результати, оскільки кіль-

кість жінок у парламенті зросла з 10,9 % (1997) до 12,3 % (2002) та 

18,5 % (2007) [50]. Сьогодні Франція має двопалатний парламент з 
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використанням добровільних партійних квот. Останні вибори у 

Франції відбулись у 2017 р., за результатами яких з 577 парламента-

ріїв 224 (39 %) — жінки.

На практиці це показало, що для виборів, проведених за про-

порційним представництвом (включаючи місцеві, регіональні, 

європейські вибори та деякі сенаторські вибори), закон є досить 

ефективним. Партійні списки відхиляються, якщо вони не відпо-

відають вимогам паритету. Французьке право також містить квоти 

на місцеві та регіональні вибори; три з кожних шести кандидатів 

повинні бути жінками, тоді як на сенаторських та європейських 

виборах кожен з двох кандидатів повинен бути жінкою. Проте ви-

користання квот на місця розташування є значним, оскільки це 

допомагає розмістити жінок на позиціях, де вони мають розумну 

перспективу виборів. Навпаки, правила для виборів, проведених 

під одномандатним плюралізмом, демонструють менший вплив 

[1, с. 50; 227, с. 7; 228, с. 213].

Канада є єдиною країною Співдружності Націй, яка має си-

стему квот. Загальне представництво жінок Канади становить 88 

(26 %) з 338 місць після виборів 2016 р. [31].

В Об’єднаному королівстві також здійснюються вибори із за-

стосуванням добровільних партійних квот. Так, у 2017 р. за резуль-

татами виборів жінки посіли 208 (32 %) місць з 650. Лейбористська 

партія Великої Британії приймала «м’які» квоти протягом багатьох 

років як шлях збільшення кількості жінок-кандидатів. Враховую-

чи це, акцент було зроблено на визначенні потенційних кандида-

тів у кожен район для партійних списків. Спочатку Лейбористська 

партія вимагала як мінімум одну жінку-кандидата в тих округах, де 

жінка була призначена. У 1990 р. партія запровадила 40 % квоту для 

жінок на всіх партійних посадах і встановила ціль 50 % партійної 

парламентської делегації бути жінками за десять років або за трьо-

ма загальними виборами.

Іншим яскравим прикладом забезпечення принципу гендерної 

рівності у парламенті країни 67 (37 %) жінок із 179 парламентаріїв 
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(за результатами виборів 2015 року) є Данія. Вперше 40 % партійні 

квоти були запроваджені у 1977 р., Соціалістичною народною пар-

тією. У 1983 р. до встановлення 40 % квот долучилась Соціал-демо-

кратична партія Данії. З часом партії відмовились від квот, однак 

вплив історичних факторів на забезпечення гендерного паритету у 

парламенті досі дає свої неабиякі результати.

Слід також звернути увагу, що за час запровадження квот на-

род країн звикає до присутності жінок у парламенті та їх впливу на 

прийняття політичних рішень. Це доводить той факт, що спочатку 

потрібно запроваджувати певні методи впливу на вирішення на-

гальних проблем, а потім отримувати відповідний результат.

У Німеччині діють добровільні партійні квоти, при цьому кож-

на із партій встановлює свій відсоток представництва жінок у спис-

ках. Найбільшу, 50 %, квоту для жінок у списку має Партія Зелених. 

Ця квота діє з 1986 р. [17, с. 61]. За 32 роки існування квот для жі-

нок партія не відмовилась від свого принципу складання списків. У 

парламенті Німеччини, Бундестазі, 598 депутатів, з яких 218 (36 %) 

— жінки (вибори 2017 р.).

Наступними різновидами квот є законодавчо визначені квоти 

для кандидатів, які зобов’язують політичні партії призначати або 

попередньо відбирати певну частку жінок як кандидатів на вибо-

рах, хоча вони не гарантують представництва жінок у парламенті. 

Законодавчі квоти гарантують, що політичні партії зобов’язуються 

знайти жінок-кандидатів, і можуть включати заохочення для їх під-

тримки або юридичні санкції за недотримання.

У 2012 р. Республіка Ірландія прийняла законодавство, яке 

вимагає політичні партії країни призначати мінімум 30 відсотків 

кандидатів від обох статей або втрачати 50 % фінансування їх полі-

тичної кампанії [21]. На останніх виборах 2016 р. жінки зайняли у 

парламенті Ірландії 35(22 %) з 158 місць [32].

Оскільки Руанда очолює топ-10 країн у забезпеченні гендер-

ної рівності у парламенті, є доцільним розглянути досвід цієї краї-

ни. Так, у 2003 р. у Руанді, було прийнято нову Конституцію. Крім 
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того, що в усіх законодавчих органах встановлюється мінімальна 

30-відсоткова гендерна квота. Конституція Руанди прямо визна-

чила відповідальність політичних організацій за участь у вихован-

ні громадян у політиці, заснованої на демократії та виборі. «Вчить 

діяти таким чином, щоб жінки та чоловіки мали рівний доступ до 

виборних посад» (ст. 52, Поправка 2 від 8 грудня 2005 р.) [13].

Наступним кроком у забезпеченні гендерної рівності у парла-

менті Руанди стали внесення змін у 2007 р. до Закону «Про полі-

тичні організації та політики», якими було визначено, що партійні 

списки для всіх виборчих посад повинні містити принаймні 30 % 

жінок-кандидатів. Проте закон не містив жодних положень сто-

совно рангу серед жінок-кандидатів. Після цієї поправки і в поєд-

нанні з 24 закритими місцями для жінок палата депутатів Руанди 

досягла світового рекорду у забезпеченні гендерного паритету на 

виборах до парламенту 2008 року, оскільки 56,25 % обраних депу-

татів були жінками. Це позитивне досягнення було повторено на 

парламентських виборах 2013 року, коли жінки становили 63,75 % 

від загальної кількості обраних депутатів [33].

Значний прогрес у Руанді щодо посилення політичного пред-

ставництва та участі жінок значною мірою приписується впрова-

дженню цих виборчих спеціальних заходів, а також інших право-

вих актів, таких як: Закон про заборону всіх форм дискримінації та 

сектантства, Кодекс поведінки політичних організацій та їх членів 

(прийнятий Національним консультативним форумом політичних 

організацій у Руанді у 2005 р.). Цей кодекс регламентує правила, 

норми, дисципліну та керує всією політичною діяльністю в Руанді 

[33]. У цьому аспекті політика гендерного квотування в парламенті 

Руанди є елементом загальної державної політики.

Аргентина є ще одним прикладом дієвості законодавчо ви-

значених квот. Так, у Конституції Аргентини 1853 р. (зі змінами), 

визначено, що рівність між чоловіками та жінками у парламенті, 

забезпечується за допомогою позитивних дій [12]. Так, у 2017 р., 

жінки посіли у нижній палаті парламенту Аргентини 100 (39 %) з 
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257 місць. У Сенаті 30 (42 %) з 72 місць (останні вибори відбулись 

у 2013 р.).

Приклад Болівії свідчить, про те, що представництво жінок у 

парламенті може становити більше 50 %, завдяки законодавчо ви-

значеним квотам. Так, зі 130 депутатів — 69 (53 %) жінки. Ст. 11 та 

ч. 2 ст. 58 Закону про вибори 2010 р. вимагають, щоб головні та аль-

тернативні списки кандидатів у багатомандатних виборчих округах 

на вибори до нижньої палати містили однакову кількість чоловіків 

і жінок у чергуванні. Якщо список складається з непарної кількості 

кандидатів, перевага буде віддана жінкам. В одномандатних вибор-

чих округах як мінімум 50 % кандидатів (в основних та альтерна-

тивних списках), висунутих у загальній кількості виборчих округів, 

повинні бути жінками [22]. Нове законодавство було застосовано 

до Палати депутатів, обраних у 2014 р.

Законодавчо визначені та добровільні квоти політичних партій 

є найпоширенішими видами систем квотування, які використо-

вуються серед 50 країн з жінками в національних парламентах та 

8 — з топ-50 країн, де поєднуються як законодавчі, так і добровіль-

ні квоти.

Зарезервовані місця — це законодавчі квоти, передбачені кон-

ституцією країни, якими певну кількість або відсоток парламент-

ських місць залишають для певної групи та на які інші групи не 

можуть претендувати.

Самоа є прикладом країни, яка прийняла закон про запрова-

дження системи резервування місць для жінок у 2013 р. Відповідно 

до конституційних змін мінімум 10 % місць зарезервовано за жін-

ками [2]. За результатами виборів 2016 р. жінки посідають у парла-

менті Самоа 5 місць з 50 [34].

Відповідно до ст. 83 Конституції Афганістану 2004 р. 68 з 

249 місць у парламенті країни зарезервовано за жінками, що вклю-

чає принаймні 2 жінки для кожної з 34 провінцій країни. Що стосу-

ється Мешрано Джирга (верхньої палати), то відповідно до Основно-

го Закону країни 2/3 парламентаріїв обираються, а 1/3 призначається 
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президентом. 50 % осіб, призначених президентом, повинні бу-

ти жінками [66]. За результатами виборів 2010 р. у Волесі Джирга 

(нижня палата) 28 % місць посіли жінки. А за результати виборів у 

Верхню палату 2015 р., а 18 (18 %) із 102 місць посіли жінки.

Аналізуючи систему резервування місць у парламенті, слід при-

ділити увагу Іраку, жінки у парламенті якого посідають 83 (25 %) з 

328 місць. Відповідно до ч. 4 ст. 49 Конституції Іраку закон про ви-

бори має на меті досягти відсотка представництва жінок, що складає 

не менш як чверть членів Ради представників [43]. А вже у законі про 

вибори зазначено, що досягнення цієї квоти забезпечується за допо-

могою комплексу процедур, які передбачають правила визначення 

кількості жінок, яких кожний губернатор повинен буде обрати [15].

Розглядаючи види квотування, слід пам’ятати, що резервуван-

ня та законодавчо закріплені квоти — це державні механізми забез-

печення принципу гендерної рівності у парламенті, тоді як добро-

вільні квоти — це добровільна діяльність політичних партій, які на 

свій розсуд вирішують запроваджувати їм квоти чи ні.

Кожна з виборчих систем та підходів формування списків 

кандидатів має позитивні і негативні характеристики. Гендерний 

паритет у парламенті є однією із важливих передумов стабільності 

держави та суспільства в цілому, що дозволяє парламенту ефектив-

но функціонувати в різних умовах.

Отже, перед Україною постало завдання самостійного визна-

чення механізму забезпечення принципу гендерної рівності у Вер-

ховній Раді, з урахуванням сучасних реалій та історичного досвіду.

З метою забезпечення принципу гендерної рівності у парламен-

ті на підставі зарубіжного досвіду як основні рекомендації пропону-

ємо поділити реформування політичної системи щодо забезпечення 

гендерного паритету у Верховній Раді України на певні етапи:

1) процес реформування законодавчої системи — складний, 

тривалий процес та зміни, перш за все, для самих народних депу-

татів, оскільки — це перезавантаження Верховної Ради України та 

українського суспільства в цілому;
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2) незважаючи на положення про резервування місць у парла-

менті для жінок, слід приділити увагу ще й тому, щоб жінки посіда-

ли більше керівних посад у Верховній Раді України та могли впли-

вати на прийняття політично значущих рішень. Наразі з 51 жінки у 

парламенті тільки 4 посідають керівні посади. 7 народних депутатів 

не входять до жодного комітету, з них 4 жінки. Також у комітетах 

Верховної Ради України спостерігається нерівномірний розподіл 

народних депутатів жіночої та чоловічої статі у комітетах.

№ 
з/п

Назва комітету

Загальна 
кількість 

членів 
комітету

Чоловіки Жінки
Голова 

комітету

1 2 3 4 5 6

1
Комітет з питань аграрної 

політики та земельних відносин
30 30 0 Чоловік

2

Комітет з питань будівництва, 

містобудування і житлово-

комунального господарства

13 12 1 Чоловік

3 Комітет з питань бюджету 29 29 0 Чоловік

4

Комітет з питань державного 

будівництва, регіональної 

політики та місцевого 

самоврядування

17 14 3 Чоловік

5

Комітет з питань екологічної 

політики, природокористування 

та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи

13 13 0 Чоловік

6
Комітет з питань економічної 

політики
16 14 2 Чоловік

7
Комітет з питань європейської 

інтеграції
9 4 5 -
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1 2 3 4 5 6

8

Комітет з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної 

діяльності

21 21 0 Чоловік

9
Комітет з питань запобігання і 

протидії корупції
24 24 0 -

10 Комітет у закордонних справах 10 7 3 Жінка

11
Комітет з питань інформатизації 

та зв’язку
8 7 1 Чоловік

12
Комітет з питань культури і 

духовності
7 5 2 Чоловік

13 Комітет з питань науки і освіти 7 6 1 -

14
Комітет з питань національної 

безпеки і оборони
18 16 2 Чоловік

15
Комітет з питань охорони 

здоров’я
14 8 6 Жінка

16

Комітет з питань паливно-

енергетичного комплексу, 

ядерної політики та ядерної 

безпеки

20 17 3 -

17
Комітет з питань податкової та 

митної політики
32 29 3 Жінка

18

Комітет з питань прав людини, 

національних меншин і 

міжнаціональних відносин

9 7 2 Чоловік

19
Комітет з питань правової 

політики та правосуддя
32 29 3 Чоловік

20
Комітет з питань промислової 

політики та підприємництва
10 9 1 Чоловік

Продовження табл.
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1 2 3 4 5 6

21

Комітет з питань Регламенту та 

організації роботи Верховної 

Ради України

11 9 2 -

22
Комітет з питань свободи слова 

та інформаційної політики
13 10 3 Жінка

23

Комітет з питань сім’ї, 

молодіжної політики, спорту та 

туризму

8 7 1 Чоловік

24

Комітет з питань соціальної 

політики, зайнятості та 

пенсійного забезпечення

6 4 2 -

25

Комітет у справах ветеранів, 

учасників бойових дій, учасників 

антитерористичної операції та 

людей з інвалідністю

7 7 0 Чоловік

26 Комітет з питань транспорту 20 20 0 Чоловік

27
Комітет з питань фінансової 

політики і банківської діяльності
12 12 0 -

Загальна кількість 416 370 46

Проведений аналіз свідчить про наявність гендерної асиметрії 

у комітетах. Незначна кількість жінок, які посідають керівні поса-

ди у комітетах, обмежує можливість жінок впливати на прийнят-

тя політичних рішень у різних сферах життєдіяльності людини, а 

отже приймаються тільки рішення, на які зорієнтовані чоловіки. 

Наслідком прийняття таких рішень є їх невідповідність потребам 

усіх громадян країни.

Одним із пріоритетів при створенні комітетів Верховної Ра-

ди України має стати забезпечення принципу гендерної рівності 

Закінчення табл.
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у парламенті, якого може бути досягнуто шляхом пропорційного 

розподілу представників обох статей у комітетах Верховної Ради 

України та серед їх керівництва.

Таким чином, є необхідність внести зміни до Закону України 

«Про Регламент Верховної Ради України», виклавши ч. 4 ст. 81 в 

такій редакції: «Квоти розподілу посад голів комітетів, перших за-

ступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів визна-

чаються пропорційно від кількісного складу депутатських фракцій 

(депутатських груп) до фактичної чисельності народних депутатів 

у порядку, встановленому Верховною Радою України, з обов’яз-

ковим дотриманням принципу гендерної рівності. У разі недотри-

мання пропорційного представництва чоловіків та жінок у списках 

кандидатів у члени комітету такі списки не розглядаються та не ви-

носяться на голосування».

Ч. 1 ст. 3 Закону України «Про комітети Верховної Ради» «Ко-

мітети будують свою роботу на принципах…» слід доповнити «ген-

дерної рівності».

У системі світового перезавантаження Україні необхідно ство-

рити гендерно-збалансований парламент на принципово нових 

засадах, що є передумовою розбудови дійсно демократичної дер-

жави. Демократична держава є життєздатною лише при формуван-

ні культури мислення, за яким чоловік і жінка є партнерами як у 

сімейному житті, так і у кар’єрі.

3) впровадження спеціальних освітніх програм.

Оскільки депутатом може бути обраний громадянин України, 

який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу 

і проживає в Україні протягом останніх п’яти років [644], є нагаль-

ною необхідністю формування політичної свідомості у молоді (як 

дівчат, так і хлопців), бажання працювати у парламенті країни для 

розбудови сильної, незалежної та конкурентоспроможної країни.

У наукових дослідженнях, присвячених проблемі забезпечен-

ня принципу гендерної рівності у парламенті, існує велика кількість 

пропозицій запровадження квот, однак не приділено достатньої 
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уваги проблемі формування політичної свідомості у громадян Укра-

їни та народних депутатів Верховної Ради України. Тільки власне 

бажання жінок і чоловіків працювати, змінюватись та змінювати 

країну є запорукою успіху.

Невикористання повною мірою жіночого потенціалу тягне за 

собою несприятливі умови для розвитку економічної, соціальної та 

політичної галузі.

Формування культури мислення щодо партнерських відносин 

у парламенті має сприяти формуванню нового розуміння принци-

пу гендерної рівності (який повинен бути не тільки в теорії, але й 

на практиці) і функціонуванню гендерно-збалансованого законо-

давчого органу країни.

Формування правової свідомості — це процес, від якого зале-

жить і залежатиме здатність самостійно оцінювати ті чи інші про-

цеси правового розвитку, бути їх активним учасником, ініціатором 

«змін на краще» з активною громадянською позицією. Втім, зріла 

правова свідомість неможлива без серйозних праводержавозмін 

сьогодення, що повинно бути відображеним у правовій політиці 

нашої держави, правничій освіті та юридичній практиці [581].

Підвищення рівня правової обізнаності з питань гендерної 

рівності як в цілому у суспільстві, так і серед парламентарів є за-

порукою успіху щодо участі жінок у політичній діяльності країни 

та залучення кваліфікованої і цілеспрямованої молоді, яка прагне 

розбудовувати свою країну.

Удосконалення виборчого законодавства щодо забезпечення 

гендерної рівності та створення законодавчого механізму боротьби 

з дискримінацією жінок у парламенті є гарантією розбудови силь-

ної конкурентоспроможної держави з рівномірним розвитком її в 

усіх галузях.

Як слушно зазначають Н. Кукаренко і Є. Кудряшова, подо-

лання гендерної диспропорції у законодавчій владі буде поступо-

во досягнуто, тільки якщо держава долучиться до роботи зі зміни 

ситуації на інституційному рівні, запроваджуючи такі заходи, як, 
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наприклад, квоти (як тимчасові заходи) та одночасно розвиваючи 

соціальну інфраструктуру; для жінок будуть організовані тренінги 

та курси, такі як: курси підвищення самооцінки, розвитку лідер-

ських якостей, риторики, підвищення кваліфікації тощо; буде про-

водитися робота із засобами масової інформації з метою подолання 

стереотипів і створення позитивних іміджів жінок; жінки-політи-

ки працюватимуть з різними жіночими організаціями та жінками з 

академічного середовища [161]. Безумовно, необхідно систематич-

но проводити спеціальні курси та тренінги, з питань гендерної рів-

ності і серед самих парламентарів у Верховній Раді України, оскіль-

ки рівень обізнаності у цій сфері є низьким серед обох статей.

Зменшення гендерного дисбалансу у сфері державної служби 

та управління людськими ресурсами, збільшення частки жінок се-

ред народних депутатів України, депутатів обласних і місцевих рад 

(міст обласного значення), зменшення розриву в оплаті праці — це 

тільки декілька з поставлених завдань Державної соціальної про-

грами забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

на період до 2021 року [665]. Сьогодні державою вже формується 

система гендерних норм, спрямованих на подолання дискриміна-

ції жінок та чоловіків в усіх галузях.

Синтезуючи результати проведеного аналізу, можна зазначи-

ти, що в сучасній юридичній науці відсутнє комплексне ґрунтов-

не дослідження принципу забезпечення гендерної рівності у Вер-

ховній Раді України. Вирішення проблеми дискримінації жінок у 

парламенті є важливим, оскільки у доленосні моменти суспільного 

життя вирішальну роль може відіграти саме пропорційне представ-

ництво жінок та чоловіків у законодавчому органі країни для по-

дальшого економічного, соціального, політичного та культурного 

розвитку.

Результатом проведеного аналізу є такі висновки.

1. Забезпечення паритетного становища у парламенті краї-

ни має бути невід’ємною частиною гендерної політики сучасної 
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України та важливою умовою забезпечення демократії, безпеки, 

стабільності та економічного зростання країни

2. Гендерна рівність у парламенті країни обумовлює можли-

вість нормального функціонування держави. У контексті сучасних 

трансформаційних процесів особливої ваги набуває забезпечення 

рівних прав і можливостей чоловіків та жінок у законодавчому ор-

гані держави. На сучасному етапі гендерна рівність у політичній 

сфері держави набуває як теоретичного, так і практичного зна-

чення. Практичне втілення тісно пов’язане із створенням теоре-

тичного та методологічного потенціалу, оскільки це є запорукою 

забезпечення ефективної реалізації принципу гендерної рівності у 

Верховній Раді України.

3. Досягнення гендерної рівності у парламенті та створення 

умов для розвитку жінок є важливим фактором людського розвит-

ку. Гендерний дисбаланс у національному парламенті уповільнює 

соціально-політичний розвиток країни, інститутів громадянського 

суспільства, місцевого самоврядування. Неефективне використан-

ня політичного потенціалу жінок країни, які не мають рівних з чо-

ловіками можливостей у реалізації своїх життєвих планів і завдань, 

веде до збереження напруги на рівні міжособистісного спілкуван-

ня, інституційних відносин і в цілому між громадянами і державою.

4. Основними причинами недостатньої кількості жінок-полі-

тиків у парламенті країни є: стереотип мислення в суспільстві, що 

політична діяльність та прийняття політично значущих для держа-

ви рішень — суто чоловіча справа, недостатнє фінансове підґрунтя, 

домашні обов’язки, боязнь публічності та відсутність підтримки з 

боку сім’ї. Це ті самі чинники, які впливають на жінок та їх вибір 

політичної кар’єри.

5. З метою забезпечення принципу гендерної рівності у пар-

ламенті на підставі зарубіжного досвіду пропонуємо ввести бро-

нювання певної кількості керівних посад за жінками у Верховній 

Раді України. Є необхідність внести зміни до Закону України «Про 

Регламент Верховної Ради України», виклавши ч. 4 ст. 81 в такій 
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редакції: «Квоти розподілу посад голів комітетів, перших заступ-

ників, заступників голів, секретарів та членів комітетів визнача-

ються пропорційно від кількісного складу депутатських фракцій 

(депутатських груп) до фактичної чисельності народних депутатів 

у порядку, встановленому Верховною Радою з обов’язковим дотри-

манням принципу гендерної рівності». Удосконалення виборчого 

законодавства щодо забезпечення гендерної рівності та створення 

законодавчого механізму боротьби з дискримінацією жінок у пар-

ламенті є запорукою розбудови сильної конкурентоспроможної 

держави з рівномірним розвитком її у всіх галузях. Також потріб-

но впроваджувати спеціальні освітні програми. Підвищення рівня 

правої обізнаності з питань гендерної рівності як в цілому у су-

спільстві, так і серед парламентарів є запорукою успіху щодо участі 

жінок у політичній діяльності країни та залучення кваліфікованої 

і цілеспрямованої молоді, яка прагне розбудовувати свою країну.

3.3. Принцип гендерної рівності у діяльності 

збройних сил

Протягом останніх десятиліть в українському суспільстві від-

буваються суттєві зміни в осмисленні та легітимації гендерних від-

носин. Успішне впровадження і регулювання гендерних відносин 

передбачає утвердження цінності гендерної рівності як у суспіль-

стві загалом, так і різних його інституціях зокрема. Це, насамперед, 

недопущення гендерної дискримінації, забезпечення рівної участі 

жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень. Інститут 

армії не є винятком, адже у період соціальних проблем, військо-

вих конфліктів важливо фахово інтегрувати та враховувати інтере-

си тих категорій громадя, які залучені до розв’язання конфліктів і 

встановлення миру в країні.

Україна ратифікувала основні міжнародні документи стосов-

но забезпечення рівних прав і можливостей для чоловіків і жінок: 
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Конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жі-

нок, Цілі розвитку тисячоліття ООН, визначивши для себе забез-

печення гендерної рівності як важливу складову подальшого роз-

витку та як один з пріоритетів державної політики. Демократичне 

суспільство повинно надавати жінкам і чоловікам рівні можливості 

брати участь в усіх сферах життя, у тому числі, і в Збройних Силах 

України, миротворчому процесі.

Нині жіноцтво представлене на всіх напрямах встановлення 

миру та забезпечення врегулювання конфлікту, а саме: у політич-

ному напрямі, волонтерському та власне військовому.

Впровадження гендерного підходу у Збройних Силах Украї-

ни представляє цілеспрямовану, системну, багатовекторну управ-

лінську діяльність керівництва Міністерства оборони України та 

Генерального штабу, інших органів військового управління що-

до приведення військ (сил) у військову структуру сучасного типу, 

яка суміщає гендерно-чутливу організаційну культуру та гендер-

но-комфортне армійське середовище [40; 243, с. 11; 245, с. 27-28; 

448, с. 180].

Будь-які реформаційні заходи у державі, у тому числі й у на-

ціональних військах, що нині особливо актуально для нашої кра-

їни, мають щонайменше враховувати останні наукові досягнен-

ня та раціональні для конкретного етапу розвитку дослідницькі 

пропозиції. Найбільш відомими зарубіжними фахівцями в галузі 

дослідження процесу інтеграції жінок до армії вважаються вчені: 

М. Бінкін, А. Давін, Р. Еґнель, С. Єнлоу, Є. Джексон, Д. Мітчел, 

А. Мулрайн, В. Нільсен, Д. Паркер, М. Растад та ін. Однак аналіз 

та вивчення динаміки збільшення кількості жінок та забезпечення 

гендерної рівності у лавах української армії, проведення порівняль-

но-правового дослідження у цій сфері, незважаючи на свою важ-

ливість, є питаннями, що не отримали належного місця у науко-

вих роботах вітчизняних вчених [256, с. 3]. Окремими напрямами 

проходження служби жінок в армії, гендерної рівності жінок та чо-

ловіків в збройних силах приділяли увагу такі автори, як Л. Батра-
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кова, Н. Вавілова, З. Вашуріна, С. Вихор, В. Вощевська, Н. Дуб-

чак, Г. Гриценко, О. Дяченко, А. Квіт, Ю. Калагін, Н. Кліменко, 

В. Кротиков, В. Куценко, В. Малюга, Т. Марценюк, І. Моднікова, 

О. Олійник, Е. Понуждаєв, С. Риков, Ю. Савченко, О. Сенявська, 

О. Смірнов, Р. Ткачук, В. Топальский, О. Шестопалова та ін. Від-

сутність гендерного балансу у вітчизняній армії потребує пильної 

уваги науковців. Масштабне залучення жінок на військову службу 

властиве для низки держав світу, що зумовлює вивчення зарубіжної 

практики у цій сфері.

Збройні сили зазвичай використовують у своїх документах ви-

значення, які представлені у національному законодавстві або по-

літиці і збігаються з міжнародно узгодженими термінами.

Так, у Директиві стратегічних командувань НАТО визначено, 

що гендер — це поняття, «що означає соціальні характеристики, 

пов’язані з приналежністю до чоловічої або жіночої статі і засвоєні 

в процесі соціалізації, і яке визначає становище і цінність особи-

стості в конкретному контексті… Ці характеристики, можливості 

та взаємини створюються суспільством і засвоюються в процесі со-

ціалізації. Таким чином, поняття «гендер» відноситься не тільки до 

жінок» [622].

Правові засади державної політики, спрямованої на досягнен-

ня гендерної рівності та справедливості у Збройних Силах України, 

можуть бути умовно поділені на такі основні складові: конститу-

ційно-правові акти, які визначають загальні засади державної полі-

тики, спрямованої на утвердження гендерної рівності у суспільстві; 

міжнародно-правові стандарти гендерної рівності, які закріплені 

в міжнародних актах, прийнятих на глобальному та регіонально-

му рівнях; спеціальні акти військового законодавства, що безпо-

середньо регулюють реалізацію гендерної політики у Збройних 

Силах України. Конституція України у розділі II «Права, свободи 

та обов’язки людини і громадянина» гарантує громадянам рівні 

конституційні права і свободи [417], а закон України «Про забез-

печення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» містить 
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визначення таких понять як рівні права та рівні можливості жінок 

і чоловіків, дискримінація за ознакою статі, позитивні дії, сексу-

альні домагання тощо [256, с. 4-5; 268, с. 10; 662]. Окрім того, у 

ст. 6 Закону зазначено, що «дискримінація за ознакою статі забо-

роняється» та визначено, що саме не вважається дискримінацією 

за ознакою статі. Але не дивлячись на важливість зазначених у За-

коні питань, його розглядають радше як декларативний документ, 

якому бракує механізмів реалізації політики ґендерної рівності, 

зокрема, не прописано відповідальності за порушення Закону.

Відповідно до Цілей Розвитку Тисячоліття, визначених на 

Саміті Тисячоліття ООН у вересні 2000 р., які є обов’язковими до 

виконання до 2015 р., Україна серед шести своїх цілей визначила 

також «забезпечення ґендерної рівності» [875]. Інше важливе зо-

бов’язання України стосується ратифікації найвідомішого міжна-

родного документа щодо забезпечення прав жінок — Конвенції 

Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримі-

нації щодо жінок [412].

Національний огляд виконання Пекінської декларації та 

Платформи дій зі становища жінок також зазначає, що, незважа-

ючи на приєднання до міжнародних угод та ухвалення національ-

ного законодавства про рівні права і можливості жінок та чолові-

ків, спостерігається брак політичної волі щодо реалізації ґендерних 

перетворень, низький рівень представленості жінок у суспільному 

та політичному житті й стійкість стереотипів щодо розподілу ро-

лей чоловіків і жінок у суспільстві та сім’ї (які поширюються через 

освіту і ЗМІ) [553, с. 7].

Важливість привернення уваги до проблематики гендерно зу-

мовленого насильства підтверджується спеціальними документа-

ми міжнародних організацій: резолюцією Ради Безпеки ООН 1325 

«Жінки, мир, безпека» (2000 р.) [727] та Рекомендацією № 30 до 

Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жі-

нок. Резолюція була першим документом, у якому визнавалося, 

що під час збройних конфліктів жінки потребують спеціального 
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захисту. В той же час резолюція закликала просувати жінок як спе-

ціальних представниць, дипломатів, учасниць перемовин для того, 

щоб вони були присутні за офіційними столами перемовин щодо 

встановлення миру і репрезентували під час таких перемовин інте-

реси та потреби жінок.

24 лютого 2016 р. Кабінетом Міністрів України був затвер-

джений Національний план дій щодо виконання резолюції Ради 

безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року 

[669]. Міністерство соціальної політики розробило проект акта на 

виконання вимог Резолюції Ради Безпеки ООН 1325, Пекінської 

декларації та Платформи дій, прийнятих на четвертій Всесвіт-

ній конференції зі становища жінок. У той же час, як зазначають 

у Міністерстві, розробка проекту акта викликана і наявністю ря-

ду загроз, пов’язаних зі збройним конфліктом на Сході України, 

які мають гендерний характер, і необхідністю консолідації й опти-

мального використання потенціалу жінок у протидії насильству та 

встановленні миру.

Національний план дій спрямований на забезпечення стабіль-

ного миру та вирішення конфліктів з урахуванням гендерного ас-

пекту, створення умов для розширення участі жінок в миротворчих 

процесах, запобігання та подолання гендерно зумовленого насиль-

ства, удосконалення системи захисту жінок, які постраждали від 

конфліктів (ідентифікація, створення системи допомоги, реабілі-

тація, інформування) [804].

Протягом 2016 р. активізувалася діяльність інституцій секто-

ру безпеки та оборони України щодо імплементації резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». У Міністерстві внутріш-

ніх справ України та Міністерстві оборони України створено Робо-

чі групи з виконання Національного плану дій. Саме Міністерство 

оборони України, на думку керівника «ООН-Жінки» А. Дивин-

ської, є поки що єдиною державною установою, що провела комп-

лексні заходи з реалізації Національного плану дій, і передбачила 

для цього кошти у бюджеті [533]. І, безумовно, найголовнішим 
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заходом міжнародного рівня став виступ Першого заступника Го-

лови Верховної Ради України Ірини Геращенко на дебатах РБ ООН 

щодо жінок, миру та безпеки [160].

Національний план дій містить десять основних завдань, для 

досягнення яких заплановано конкретні заходи: оцінка впливу кон-

фліктів на національну систему забезпечення прав людини, зокре-

ма щодо захисту, надання допомоги та реабілітації постраждалих від 

гендерно зумовленого насильства, участі жінок у встановленні миру 

та запобіганні конфліктам; оцінка впливу кризи на інфраструктуру, 

організацію та функціонування системи надання послуг; координа-

ція діяльності суб’єктів взаємодії, які працюють над впровадженням 

резолюції Ради Безпеки ООН 1325; організація фахової підготовки 

кадрів; розширення участі жінок у розбудові та встановленні миру, 

формуванні культури миру; підвищення обізнаності населення з пи-

тань безпечної поведінки під час перебування в районі проведення 

антитерористичної операції, населеному пункті, розташованому на 

лінії зіткнення, та на тимчасово окупованих територіях; запобігання 

та протидія насильству щодо жінок; удосконалення системи захисту 

жінок і дівчат, які постраждали від конфліктів (ідентифікація, ство-

рення системи допомоги, інформування про допомогу), створення 

системи всебічної допомоги постраждалим від конфліктів; оцінка 

впливу та ефективності впровадження Національного плану дій з 

виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпе-

ка» на період до 2020 року [669].

Окрім резолюції Ради Безпеки ООН 1325, після 2000 р. було 

прийнято ще низку пов’язаних із нею резолюцій, спрямованих на 

посилення її впровадження, якими пропонувалися різноманітні 

механізми для цього, які отримали назву «сестринські» резолюції: 

Резолюція РБ ООН 1820 (2008 р.) наголошувала на посиленні по-

передження гендерно зумовленого насильства, превенції випадків 

насильства, які скоюють представники сил з підтримання миру 

(військові); Резолюція РБ ООН 1888 (2009 р.), в якій йдеться про 

призначення Спеціального Представника з питань сексуального 
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насильства під час збройних конфліктів, створення до 2011 р. екс-

пертної групи, яка б могла працювати над зменшенням гендерно 

зумовленого насильства; Резолюція РБ ООН 1889 (2009 р.), якою 

доручено Генеральному Секретареві ООН розроблення Стратегії 

та глобальних індикаторів щодо імплементації положень резолюції 

РБ ООН 1325; Резолюція РБ ООН 2106 (2013 р.), яка ще раз наго-

лошувала на необхідність швидкого реагування на випадки сексу-

ального насильства в умовах збройних конфліктів, створення спе-

ціальних фондів та реабілітаційних програм для постраждалих від 

насильства; Резолюція РБ ООН 2122 (2013 р.), яка наголошує на 

важливості проведення регулярних консультацій з жіночими ор-

ганізаціями, спеціальній фінансовій підтримці жіночих ініціатив, 

активній та рівній участі жінок у процесах виборів та зобов’язання 

Генерального Секретаря ООН представити в 2015 р. Глобальне до-

слідження щодо впливу резолюції 1325. Відзначаючи 15-ту річни-

цю резолюції 1325, Рада Безпеки ООН прийняла нову резолюцію 

2242, присвячену питанням відповідальності та участі чоловіків і 

хлопців у залученні жінок до вирішення питань встановлення миру 

та безпеки, партнерства з жіночими організаціями [91, с. 16-17].

Таким чином, можна дійти висновку, що Резолюція РБ ООН 

1325, прийнята в 2000 р. передбачала інтеграцію жінок в миробу-

дівництво на правах активних учасників, резолюції знову великою 

мірою звели становище жінок у військових конфліктах до статусу 

пасивних жертв. Інтеграція жінок в миротворчий персонал ООН 

була заснована на есенціалістських припущеннях про гендерні ролі 

жінок і чоловіків, принципово суперечить сучасним ідеям фемініз-

му і не вчинила особливого прогресу в кількісних показниках. У 

той же час участь жінок у припиненні конфлікту не завжди при-

зводила до обговорення особливих потреб та інтересів жінок в ході 

мирних переговорів і не сприяла посиленню політичних позицій 

жінок в мирний час. Феміністи, що мають в своєму русі тривалу 

антимілітаристську традицію, нагадують міжнародній спільноті, 
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що головна мета полягає не в зниженні руйнівності та жорстокості 

війни, а в викоріненні збройних конфліктів в цілому [324].

У деяких країнах світу жінки мають високі звання у збройних 

силах і навіть очолюють оборонні відомства. Зокрема, Ж. Хен-

ніс-Плассхарт в 2012 р. стала першою жінкою в Нідерландах, яка 

обійняла найвищу воєнну посаду міністра оборони Нідерландів. 

Цього ж року міністром оборони Швеції була призначена К. Ен-

стрем, яка перебувала на цій посаді до 3 жовтня 2014 р. І. Сорейде 

обіймала посаду міністра оборони Норвегії з 2013 по 2017 рр. Також 

першою жінкою на посаді міністра оборони Німеччини з 2013 р. і 

до теперішнього часу є У. Г. фон дер Ляйен. У 2008 р. американ-

ка Е. Данвуді стала першою в історії США жінкою, яка отримала 

звання чотиризіркового генерала та очолила командування мате-

ріально-технічним забезпеченням армії. Зараз більше сотні жінок 

у Збройних силах Сполучених Штатів мають генеральські погони.

Служба жінок в армії має тривалу історію, проте дискусії щодо 

фемінізації армії тривають у багатьох країнах світу, навіть в тих, які 

достатньою мірою забезпечують рівність чоловіків і жінок.

Вважається, що чи не вперше у світі жінки стали повноправ-

ними у Канаді в 1895 р. Їх приймали на військову службу в мирний 

час не тільки у структури забезпечення, а й у бойові частини. Упер-

ше у світі жінки нарівні із чоловіками, без професійних обмежень, 

отримали можливість стати повноправними військовослужбовця-

ми з відповідним статусом [756]. Прийняття в Канаді в 1985 р. За-

кону про права людини сприяло тому, що жінкам стали доступни-

ми 75 % військових спеціальностей.

Ще одна батьківщина фемінізованої армії — Велика Брита-

нія. У 1653 р. там з’явилися перші жіночі військові шпиталі, роз-

раховані на 350 поранених. При надходженні на військову службу 

з жінками укладали контракт, в якому викладали їх функціональ-

ні обов’язки відповідно до військової спеціальності і визнача-

ли розмір грошового утримання [111]. А в 1917-1919 рр. у складі 

Британських збройних сил були сформовані Жіночі королівські 
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військово повітряні сили, Королівський допоміжний корпус ВМС 

і Жіночий легіон секції автотранспорту чисельністю 100 тис. осіб. 

А нещодавно у світових мас-медіа з’явилася новина, що жінкам у 

Великобританії дозволять воювати на передовій [507].

Більш привабливі умови служби для жінок намагаються ство-

рити і в Збройних силах Польщі. Віднедавна у польській армії запо-

чатковано посаду Уповноваженої у справах військової служби жі-

нок, основною функцією якої є опікування усім спектром проблем 

жінок у війську.

У більшості держав світу жінки можуть служити в армії добро-

вільно. В Іспанії, Швеції, США, Великобританії існують спеці-

альні військові підрозділи, які укомплектовані жінками. Військо-

ва реформа в Швеції почалася в 1999 р. з повної зміни оборонної 

концепції країни, яка до того дотримувалася політики нейтраліте-

ту. Керівництво Швеції вирішило перетворити свої збройні сили з 

військ, призначених для запобігання військовому вторгненню, на 

мобільні, гнучкі в оперативному відношенні війська, здатні не тіль-

ки захистити Швецію, але й брати участь в міжнародних операціях 

[68]. Набір жінок в армію Швеції, в тому числі як курсантів вій-

ськових училищ, проводиться з 1980 р., хоча обов’язковий призов 

до Збройних сил існує лише для чоловіків. Це показує, наскільки 

змінилася стратегічна обстановка Швеції: іншими стали не тільки 

загрози безпеці, але також і методи і професійні навички, необхідні 

для протидії їм.

Переважно жінки проходять службу на добровільній основі. 

Але існують і держави, де процедура проходження жінками вій-

ськової служби є обов’язковою і вони є такими ж призовниками, 

як і чоловіки. Обов’язкова військова служба для жінок діє у Нор-

вегії, Північній Кореї, Ізраїлі, Лівії, Малайзії, Болівії, Перу, Беніні, 

Еритреї та М’янмі. При цьому слід зауважити, що, навіть з обов’яз-

ковим призовом, жінок допускають не до усіх військових професій. 

Переважно вони виконують функції медицини, зв’язку, тощо та не 

можуть брати участі у бойових діях.
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Норвегія стала першою європейською державою та краї-

ною-членом НАТО, що у мирний час законодавчо регламентувала 

воєнний обов’язок для жінок. З 1976 р. у цій державі жінки мали 

можливість безперешкодно на добровільних засадах вступати до 

лав армії. У 2014 р. в Норвегії ухвалили закон, згідно з яким жінки 

у віці від 19 до 44 років підлягають обов’язковому призову на вій-

ськову службу. Термін строкової служби для жінок складає від семи 

до дев’ятнадцяти місяців. Армія у Норвегії є особливим соціаль-

ним інститутом, значення якого набагато ширше, ніж просто про-

ведення силових операцій проти зовнішньої загрози. Перспективи 

кар’єрного зростання та поважне ставлення до військової служби 

робить армію привабливою як для чоловіків, так і для жінок. Нор-

вегія є дуже розвиненою країною у питанні гендерної рівності. У 

командуванні війська планують, щоб до 2020 року жінки становили 

20 % загальної кількості Збройних сил.

Не менш розвиненою країною у питанні гендерної рівності є 

Ізраїль. Через певні особливості Ізраїль має постійно утримувати 

велику, навчену та добре озброєну армію (ЦАГАЛ). Усі громадяни 

Ізраїлю, а також всі, хто постійно проживає на території держави, 

по досягненні 18 років підлягають призову на службу до ЦАГАЛ. 

Винятком є чоловіки, що навчаються в єврейських релігійних шко-

лах, які отримують відстрочку на час їх навчання, та релігійні жін-

ки, які мають право на звільнення від військового обов’язку або на 

проходження альтернативної служби — у лікарнях, освітніх уста-

новах, добровільних організаціях. Жінкам дозволяється служити 

практично у всіх частинах ізраїльської армії. Ізраїль — єдина краї-

на, яка відправляє жінок-солдатів на фронт для участі у бойових ді-

ях. Кожен третій солдат Ізраїлю — жінка (за статистикою, 33 % від 

загальної кількості, яка становить 176,5 тисячі). Жінки служать у 

сухопутних військах, у флоті та авіації. Термін служби за призовом 

для чоловіків становить 3 роки, жінки служать на рік менше. Жінки 

можуть отримати відстрочку або звільнення від служби в армії піс-

ля одруження, вагітності або з релігійних міркувань.
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У Північній Кореї жінки також зобов’язані служити у Зброй-

них силах, але такий приклад не є найкращим. Чоловіки мають слу-

жити у Корейській народній армії десять років, а жінки — сім. Чи-

сельність Корейської народної армії складає приблизно 1,2 міль-

йона осіб, 10 % — це жінки. В армії КНДР жінки почали служити 

з 1995 р. В кінці 1990-х у країні панував голод, спричинений роз-

падом країн соціалістичного табору та припиненням зовнішньої 

допомоги, тому у цей період відбувся максимальний вступ жінок 

до Збройних сил КНДР. Жінки у Північній Кореї служать пере-

важно у військах протиповітряної оборони та берегової артилерії. 

І хоча вони отримують невелику заробітну плату та продуктовий 

пайок на день, військова служба у Північній Кореї вважається ду-

же престижною, тому потрапити до армії можуть лише жінки, які 

мають позитивну оцінку у суспільстві й головне — змогли довести 

свою партійну вірність.

У такій державі, як Малайзія, строк служби в армії складає три 

місяці як для жінок, так і для чоловіків; призив для обох статей пе-

редбачений після 18-ти років. Закінчуючи строкову службу, вагома 

кількість жінок переходить на контрактну службу, що пов’язано з її 

престижністю та високою заробітною платнею.

У М’янмі військова повинність для жінок була введена в 

2011 р. Призовний вік — від 18 до 27 років [781].

На Кубі жінки не служать в армії, вони вступають туди тільки 

на добровільній основі, але лише «де-юре». Ізоляція Куби від США 

та інших держав Карибського басейну призвела до того, що місцева 

влада активно користується всіма ресурсами, щоб поповнити Рево-

люційні збройні сили. Більшість жіночого населення країни є чле-

нами організації «Федерація кубинських жінок». Служити можуть 

жінки у віці від 17 до 40 років. Крім армії, багато дівчат записані у 

війська народного ополчення. Деякі підрозділи ополченців склада-

ються лише з жінок [208].

Отже, національні армії світу мають як загальні, так і відмінні 

риси. У більшості держав світу незалежно від їх типу (закритий чи 
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відкритий) жінки обирають військову професію у зв’язку з такими 

основними чинникам: престижність військової професії; високе 

або достатнє соціально-економічне забезпечення військовослуж-

бовців; безпосередня потреба соціальної самореалізації жінки у 

військовій сфері.

У зв’язку із глобальним підвищенням спроможності жінок бу-

ти представленими у військових структурах підвищилась і необхід-

ність включення жінок до НАТО. Серед перших кроків до інтеграції 

жінок у НАТО була також розбудова політики рівних можливостей, 

боротьби із дискримінацією і домаганнями. Ще у 1961 р. старші 

офіцерки НАТО організували конференцію задля обговорення си-

туації із інтеграцією жінок у Збройні сили країн Альянсу. У 1976 р. 

було утворено таку структуру, як Комітет із питань жінок у зброй-

них силах НАТО, який у 2009 р. було перейменовано на Комітет 

НАТО із гендерних питань [507].

Представництво жінок у сфері оборони України також посту-

пово зростає, що відповідає загальносвітовим тенденціям. Так, в бе-

резні 2014 р., з початком анексії Криму Росією, у Збройних Силах 

України проходили службу 16 554 жінок, що становило близько 

10 % від загалу, серед яких 1750 офіцерів (5 %) та 14 999 військовос-

лужбовців за контрактом (33 %) [821].

Сьогодні у Збройних Силах України проходять службу більше 

25 тис. жінок, з них більше 3 тис. — офіцери. 10 тис. жінок прохо-

дять службу на посадах, які визначають боєздатність Збройних Сил 

України. Учасниками АТО є понад 6 тис. жінок, 2 тис. жінок і зараз 

виконують бойові завдання в зоні конфлікту на сході країни» — та-

кі статистичні дані повідомляє прес-служба Міністерства оборони 

України станом на 05 березня 2018 р. [142].

В інформації також йдеться, що 31 тисяча жінок працюють в 

Збройних Силах України на цивільних посадах. Для порівняння, 

2008 р. військовослужбовців-жінок було тільки 1800 осіб (з них 

1151 — офіцер) [539].
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За даними, оприлюдненими заступником Міністра оборони 

України з євроінтеграції І. Долговим на Міжнародному форумі 

«Партнерство парламенту, уряду та громадянського суспільства, 

для виконання національного плану дій «Жінки, мир, безпека» у 

Збройних Силах України проходять військову службу і працюють 

майже 50 тис. жінок, що становить п’яту частину від загальної кіль-

кості всього особового складу [534].

Понад 55 тис. жінок проходять службу або працюють у Мініс-

терстві оборони та Збройних силах України. За словами міністра 

оборони С. Полторака, за час ведення бойових дій у зоні АТО про-

йшло службу 6 тис. жінок — із них 107 отримали державні нагороди. 

Отже, частка жінок у військових формуваннях є значною, і цілком 

зрозуміло, що активізація їх участі у даній сфері спричинила акту-

алізацію теми дотримання гендерної рівності у секторі безпеки та 

оборони.

Втім, незважаючи на підвищення інтересу жінок до військо-

вої справи та позитивну статистику збільшення кількості жінок у 

Збройних Силах України, національне законодавство у сфері без-

пеки та оборони відноситься до представників різних статей нео-

днаково. Ці неоднозначності пов’язані з тим, що в українському 

суспільстві військова служба довгий час розглядалась як виключно 

чоловіча справа.

Жінки, які служать у Збройних Силах України, стикаються 

із гендерною дискримінацією та упередженим ставленням із боку 

начальства. Так, згідно із результатами соціологічного опитуван-

ня українських військовослужбовців-жінок (2010 р.), основними 

причинами гендерної дискримінації зазначено: застарілі традиції 

та уявлення про роль і місце жінки у суспільстві; недосконалість 

нормативно-правової бази з питань захисту прав людини і грома-

дянина (незалежно від його статі); відсутність дієвих механізмів 

впровадження ідей гендерної рівності; невідповідність гендерних 

стандартів у Збройних Силах України соціальним потребам вій-

ськовослужбовців.
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Військовий конфлікт на українській території спонукає дер-

жаву ретельніше поставитися до питання інтеграції жінок у збройні 

сили і надати можливість жінкам служити на передовій. Результати 

соціологічного опитування 42 жінок, які воюють в АТО, засвідчили, 

що основними проблемами, на які вказали майже всі респонденти, 

є: проблема їхньої можливості приймати рішення в армії; чимало жі-

нок не є офіційно оформленими, внаслідок чого не будуть мати дер-

жавних пільг, статусу учасниці бойових дій і всього, що з цього буде 

виходити; оформлення жінок не на ті посади, якими вони фактично 

займаються. Також на державному рівні достатньо не обговорюють-

ся такі побутові питання, як брак спеціалізованого медичного обслу-

говування для жінок, відповідних розмірів форми і взуття, незадо-

вільні умови проживання. Фактично, інфраструктура Збройних Сил 

України виключає із армії жінок із їхніми специфічними потребами, 

оскільки облаштована під потреби чоловіків [553].

До 2016 р. Тимчасовим переліком штатних посад рядового, 

сержантського і старшинського складу [674] для жінок була від-

крита можливість обіймати у війську лише, так би мовити, «мирні» 

посади.

Поштовхом у розширенні переліку посад, на які можуть бути 

призначені військовослужбовці-жінки у Збройних Силах України, 

була зустріч начальника Генерального штабу — Головнокоманду-

вача Збройних Сил України генерала армії України В. Муженка з 

військовослужбовцями-жінками, громадськими активістами та 

народними депутатками міжфракційного об’єднання «Рівні мож-

ливості» у квітні 2016 р. [714].

Розширення прав військовослужбовців-жінок на зайняття вій-

ськових посад відбулося з прийняттям наказів Міністерства оборо-

ни України [666]. Внаслідок цих змін суттєво розширено перелік 

бойових посад для військовослужбовців-жінок, які проходять вій-

ськову службу за контрактом. Якщо раніше жінки могли проходити 

службу на посадах переважно медичних спеціальностей, зв’язків-

ців, діловодів, бухгалтерів, кухарів, то нині цей перелік збільшено 
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на понад 100 бойових військових спеціальностей. Тепер жінки в 

можуть призначатися на такі посади, як командир бойової машини 

піхоти, заступник командира розвідувальної групи, кулеметник, 

стрілець-снайпер, гранатометник, механік-водій, навідник та опе-

ратор бойової машини, далекомірник, командир відділення, ко-

мандир міномета, розвідник тощо. Очевидно, що обмеження прав 

жінок військовослужбовців є мінімізованим, однак цілковитого 

дотримання принципу ґендерної рівності у цьому аспекті поки що 

не досягнуто, оскільки деякі посади у Збройних Силах України все 

ще є недоступними для жінок, особливо у спеціальних підрозділах 

та високомобільних десантних військах.

Ст. 20 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» 

[649] визначає, що чоловіки можуть укласти контракт на проход-

ження військової служби, якщо вони не досягли граничного віку 

перебування на військовій службі (залежно від військового звання 

45-60 років). У свою чергу, жінки мають право підписати контракт 

за умови, що їм не виповнилося 40 років. Враховуючи, що гранич-

ний вік перебування у запасі жінок становить 50 років, жінки віком 

від 40 до 50 років позбавлені змоги укласти контракт на проходжен-

ня військової служби. Як наслідок, через вікові обмеження жінки 

мають значно менше можливостей порівняно з чоловіками укла-

сти контракт на проходження служби. Таким чином, граничний вік 

укладання контракту на посади вищого офіцерського складу для 

чоловіків і жінок відрізняється на 20 років.

Нерівність залишається і після закінчення служби під час 

перебування у військовому запасі. Ст. ст. 27 і 28 Закону «Про вій-

ськовий обов’язок і військову службу» визначають, що військово-

зобов’язані-жінки зараховуються до запасу другого розряду другої 

категорії. При цьому для чоловіків діє інше правило — військово-

зобов’язані-чоловіки зараховуються до запасу першого або другого 

розряду залежно від віку і до першої категорії запасу, якщо здобу-

ли військово-облікову спеціальність. До розряду першої категорії 

відносять тих військовозобов’язаних, які найбільш придатні для 
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виконання безпосередньо бойових завдань. Категорія запасу роз-

діляє військовозобов’язаних за критерієм їхнього професіоналіз-

му, що виражається у військово-обліковій спеціальності (аналог 

освітньої кваліфікації у цивільному житті). Але військовозобов’я-

зані-жінки зараховуються до запасу другої категорії незалежно від 

того, чи здобули вони військово-облікову спеціальність, чи ні. Та-

ким чином, їх досягнення під час проходження військової служби 

фактично нівелюються. Також ст. 28 встановлює різний вік перебу-

вання військовозобов’язаних чоловіків і жінок у запасі. Для чолові-

ків граничний вік перебування у запасі — 60/65 років (залежно від 

звання), а для жінок — 50 років. Тож норма не тільки не враховує 

кар’єрні здобутки жінки під час служби, але потенційно призво-

дить до нижчої пенсії.

Закон «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військо-

вої служби, та деяких інших осіб» [683] визначає, що при обчис-

ленні пенсії враховується військове звання. Ст. 31 Закону «Про 

військовий обов’язок і військову службу» дозволяє присвоєння 

чергових військових звань під час перебування у запасі в порядку, 

встановленому положеннями про проходження військової служби 

громадянами України та нормативно-правовими актами з питань 

військового обліку військовозобов’язаних. Перебуваючи у запасі, 

чоловіки можуть отримувати чергові військові звання, поки їм не 

виповниться 60/65 років, при цьому розмір пенсії після отримання 

нового звання перераховується. Жінки також можуть отримувати 

звання у запасі, але оскільки жінки йдуть у відставку у 50 років, то-

му для цього їм виділено менше часу. Тобто різниця між статями 

складає 10/15 років. Як наслідок, через вікові обмеження в укла-

данні контракту й умови служби у запасі в Україні так мало жінок 

офіцерів і жодної жінки-генерала.

Оновити архаїчні закони покликаний законопроект № 6109, 

який був прийнятий у першому читанні 05 грудня 2017 р. [650]. 

По-перше, закріплюється принцип, за яким жінки проходять вій-

ськову службу на рівних засадах із чоловіками, що включає рівний 
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доступ до посад і військових звань та рівний обсяг відповідальності 

під час виконання обов’язків військової служби.

Закриття будь-якої посади для жінки повинно бути підкріплено 

реальними доказами, що виконання службових обов’язків на цій по-

саді призведе до погіршення репродуктивного здоров’я і такий нега-

тивний вплив матиме місце тільки щодо жінок, у той час як чоловіче 

здоров’я при зайнятті цієї ж посади не постраждає, оскільки ст. 6 За-

кону «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чолові-

ків» визначено, що не вважаються дискримінацією за ознакою статі 

особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов’язані з 

охороною їхнього репродуктивного здоров’я [662].

По-друге, чоловіки і жінки матимуть рівні можливості укласти 

контракт на проходження військової служби. Відтепер критерієм 

відбору на військову службу стане виключно професіоналізм, а не 

стать. Також усуваються обмеження щодо призначення жінок у на-

ряд та направлення у відрядження і скасовуються обмеження щодо 

служби жінок у військовому запасі, що відкриває широкі перспек-

тиви для жінок — врахування досягнень військової служби при за-

рахуванні до відповідної категорії і розряду запасу, нові військові 

звання у запасі, потенційно вища пенсія.

Звичайно, проект закону не усуває всіх проблем гендерної рів-

ності в українській армії, тому що залишаються не вирішеними со-

ціальні питання, пов’язані із відпусткою по догляду за дитиною для 

чоловіків, питання гендерної неупередженості при притягненні до 

адміністративної та кримінальної відповідальності, гендерна освіта 

та інші.

Слід зазначити, що метою встановлення гендерної рівності в 

армії не є утопічне прагнення закріпити повну рівноправність чо-

ловіків і жінок у війську. Розкриття професійного потенціалу вій-

ськовослужбовців-жінок, що однозначно призведе до посилення 

боєздатності Збройних Сил України та інших військових форму-

вань, є ключовим завданням законодавчої бази з проблематики 

гендерної рівності в Збройних Силах України.
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Серед загалу проблемних питань гендерної рівності в Зброй-

них Силах України, окрім обмеження переліку військових посад, 

на які можуть бути призначені військовослужбовці-жінки, вели-

кий спектр належить до кадрового забезпечення (відсутність рів-

них прав щодо вступу до навчальних закладів, відмінність під час 

переміщення по службі, направлення у службові відрядження, об-

меження права військовослужбовців-чоловіків з військової служ-

би) та відповідальності військовослужбовців і порядку відбування 

покарання.

Зараз відсутність рівних прав щодо вступу на військову служ-

бу з’являється вже на етапі вибору освіти. Відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1999 р. № 717 «Про По-

ложення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» 

[684] та прийнятого на її виконання наказу Міністерства освіти 

України, Міністерства оборони України та Державного комітету у 

справах охорони державного кордону України від 26 липня 1999 р. 

№ 266/222/363 [672] у ліцеях з посиленою військово-фізичною 

підготовкою отримати загальноосвітню та військово-фізичну під-

готовку для подальшого вступу до вищих навчальних закладів Мі-

ністерства оборони України, Адміністрації Державної прикордон-

ної служби, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ 

України можуть виключно юнаки. Для дівчат такого права взагалі 

не передбачено.

П. 2 Наказу Міністерства оборони України від 14 грудня 2015 р. 

№ 719/1289 зазначено, що «особи жіночої статі можуть залучатися 

до військової підготовки за військово-обліковими спеціальностя-

ми для заміщення військових посад згідно з Переліком, затвер-

дженим наказом Міністра оборони України від 20 червня 2012 р. 

№ 412/дск (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 16 липня 2012 р. за № 1191/21503» [667].

В п. 1 Положення про військовий ліцей визначено: «Військо-

вий ліцей є загальноосвітнім навчальним закладом III ступеня з вій-

ськово-професійною спрямованістю навчання та допрофесійної 
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підготовки, що передбачає проведення поглибленої допризовної та 

посиленої фізичної підготовки і виховання у юнаків готовності до 

військової служби» [670].

Конституція та низка законів теоретично гарантують рівний 

доступ чоловіків та жінок до вищих навчальних установ, що готу-

ють офіцерський склад Збройних Сил України. Але практика дуже 

відрізняється від теорії, оскільки на законодавчому рівні передба-

чено набір до військових освітніх закладів лише юнаків. Тобто ці 

підзаконні акти прямо суперечать Конституції та іншим законам 

України і перешкоджають становленню української армії більш 

сучасною й більш боєздатною. Нівелювати ці нерівності можливо 

внесенням змін до цих підзаконних актів, а саме доповнити накази 

та положення словами про прийом до військових освітніх закладів 

жінок нарівні з чоловіками. Отже, існування гендерного обмежен-

ня права військовослужбовців-жінок на зайняття військових посад 

проявляється не лише під час проходження служби, а й зумовлює 

обмеження права жінок на військову освіту за відповідними спе-

ціальностями. Будь-яка освіта для військовослужбовців усіх рангів 

повинна в обов’язковому порядку включати навчання за такими 

темами, як комплексний підхід до проблеми рівності статей, реа-

гування на гендерні проблеми, гендерні наслідки конфліктів тощо. 

Всі військовослужбовці повинні бути знайомі з поняттям «гендер», 

усвідомлюючи важливість цієї проблеми, а також знати про пози-

тивний вплив гендерної рівності на боєздатність збройних сил.

У збройних силах багатьох країн сьогодні визнається важли-

вість включення гендерних питань в навчання, підготовку і вико-

нання завдань. Згідно з міжнародними нормами, особовий склад 

збройних сил повинен пройти навчання в області прав людини, 

гендерної рівності та різноманіття відповідно до своїх команд-

них обов’язків, а також проходити підготовку з гендерних питань 

до і після дислокації в районі бойових дій відповідно до особли-

востей даного району. У зв’язку з цим збройним силам необхідно 

розвивати свій потенціал у сфері інтеграції гендерних аспектів в 
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механізми контролю; це робиться за допомогою спеціальної підго-

товки з гендерних питань, а також шляхом включення цих питань в 

усі програми навчання і підготовки. Основна сфера, якій необхідно 

приділити особливу увагу, — це програми з розвитку навичок ке-

рівництва і сержантського складу, офіцерів і вищого командування 

[109].

Програма такого навчання може включати наступні питання: 

національне та міжнародне законодавство у сфері гендерної рів-

ності, яке застосовується до збройних сил; політика збройних сил 

і директиви, що стосуються гендерної рівності; гендерні питання 

на службі (в тому числі правила і політика, що враховують сімей-

ні обставини військовослужбовців; а також проблема сексуальних 

домагань); збір і аналіз даних, згрупованих за статтю суб’єкта, й ін-

ших гендерних даних про особовий склад і військовій операції. В 

підготовці військовослужбовців з гендерних питань необхідно ви-

значити необхідну кваліфікацію, а також контролювати досягнен-

ня і дотримання необхідних стандартів підготовки. Таке навчання 

можуть підтримувати державні органи, що відповідають за питання 

гендерної рівності. Збройні сили також можуть використовувати 

знання і досвід організацій громадянського суспільства, національ-

них правозахисних інститутів або міжнародних організацій. Вкрай 

важливо, щоб воєначальники прагнули до розвитку власних нави-

чок застосування гендерного підходу до всіх аспектів командуван-

ня збройними силами. Зарубіжний досвід виділяє одним із підходів 

такого навчання, як заняття з інструктором.

Так, у 2007 р в Швеції була розпочата програма «Інструктор з 

гендерних питань» (Gender Coach), в якій брали участь шість ви-

сокопоставлених керівників Збройних сил, в тому числі началь-

ник штабу армії Швеції і директор відділу навчання і постачання 

Збройних сил Швеції, і шість ретельно відібраних інструкторів з 

гендерних питань. Інструктори, відібрані завдяки своїм знанням у 

сфері гендерної рівності якісним педагогічним навичкам, зустріча-

лися з воєначальниками декілька разів на місяць для обговорення 
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проблем, з якими ті зіткалися в своїй роботі. Програма отримала 

позитивні відгуки. Збройні сили Швеції здійснюють програму «Ін-

структор з гендерних питань» в 2013-2018 рр., приділяючи особливу 

увагу організаційному закріпленню отриманих знань [20]. Збройні 

сили Швеції взяли зобов’язання з впровадження положень резо-

люції Ради безпеки ООН № 1325 в свою діяльність [727]. Кожен 

солдат перед відправкою на будь-яку операцію або для участі в мі-

сії прослуховує навчальний курс тривалістю не менше трьох годин 

щодо гендеру та резолюції № 1325, а з 2005 р. гендерне навчання 

включено у навчальні програми всіх курсів військових навчальних 

закладів [11].

Відмінність статусних позицій військовослужбовців-чоловіків 

і жінок існує на етапі вибору освіти та продовжується під час пере-

міщення по службі. У Збройних Силах України військовослужбов-

ці-жінки, які мають дітей віком до трьох років, у разі неможливості 

виконання обов’язків на займаній посаді шляхом подання ними 

відповідного клопотання призначаються на рівнозначні посади з 

більш легкими умовами служби (з меншим обсягом), а у разі від-

сутності рівнозначних — на нижчі посади [687].

Такі норми є імперативними і стосуються виключно жінок, 

тим самим обмежують права військовослужбовців-чоловіків, які 

мають дітей віком до трьох років, штучно зменшуючи їх можли-

вість брати участь у вихованні дитини.

Із настанням особливого періоду в Україні законодавство, яке 

регулює порядок проходження служби у Збройних Силах Украї-

ни, було доповнене підставою для звільнення військовослужбов-

ців-жінок [649]. Так, військовослужбовцям-жінкам, які мають ди-

тину (дітей) віком до 18 років, надано право на звільнення з вій-

ськової служби у разі наявності у них відповідного бажання. Для 

військовослужбовців-чоловіків такої підстави для звільнення не 

передбачено, навіть у разі наявності у них дитини (дітей) віком до 

18 років. Гендерна дискримінаційність цієї норми викликала гли-

боке обурення в суспільстві. З огляду на можливість призначення 
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військовослужбовців-жінок на «бойові» посади необхідність від-

міни гендерно обумовленої підстави для звільнення з військової 

служби значно актуалізується.

Військовослужбовці (як жінки, так і чоловіки) є суб’єктами 

правопорушень, у тому числі й кримінальних. Однак порядок ви-

конання покарань, призначених військовослужбовцям-жінкам і 

військовослужбовцям-чоловікам, відрізняється, а подекуди й зов-

сім унеможливлюється.

Одним із видів кримінальних покарань, що застосовуються до 

військовослужбовців, є тримання в дисциплінарному батальйоні 

[446]. Незважаючи на те, що 13 санкцій із 36 норм, які визначають 

склади військових злочинів, містять зазначений вид покарання, 

до військовослужбовців-жінок він не застосовується. Така норма 

є прямо дискримінаційною та змушує суддів під час вирішення 

кримінальної справи, обвинуваченою у якій є жінка, обирати аль-

тернативний (зазвичай більш м’який) вид покарання (наприклад, 

у справах щодо самовільного залишення військової частини) [336].

Аналогічні дискримінаційні норми містяться і в законодавстві 

про адміністративні правопорушення. Так, до військовослужбов-

ців-жінок не застосовується покарання — арешт з утриманням на 

гауптвахті [398]. Відсутність гендерної рівності відчувається більш 

гостро з огляду на те, що тільки за 1 із 10 загалом передбачених Ко-

дексом України про адміністративні правопорушення військових 

адміністративних злочинів можливо призначити покарання, що є 

альтернативним арешту з утриманням на гауптвахті. На даний час 

жінка-військовослужбовець може бути притягнена до адміністра-

тивної відповідальності виключно за вчинення одного військово-

го адміністративного правопорушення, а саме розпивання пива, 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв військовослужбовцями. 

У разі вчинення інших 9 видів військових адміністративних пра-

вопорушень військовослужбовці-жінки адміністративну відпові-

дальність фактично не несуть. Дискримінаційність такого стану 

законодавства є очевидною і зумовлює недотримання одного із 
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найголовніших принципів юридичної відповідальності — невід-

воротності покарання.

З метою урегулювання названої проблеми народними депута-

тами України було розроблено проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідаль-

ності військовослужбовців та деяких інших осіб [713]. Законопро-

ект доповнює санкції норм про військові адміністративні правопо-

рушення альтернативним видом покарання — штрафом. Проект 

Закону прийнято у другому читанні 16 березня 2017 р., але навіть 

остаточне прийняття його в існуючій редакції не усуне проблему 

ґендерної дискримінації в інституті адміністративної відповідаль-

ності військовослужбовців. Адже тоді судді будуть змушені обира-

ти для військовослужбовців-жінок більш м’який вид покарання — 

штраф, враховуючи неможливість застосування до них арешту з 

утриманням на гауптвахті.

З огляду на викладене, військовослужбовці-жінки можуть бу-

ти направлені на гауптвахту виключно у випадку їх затримання Вій-

ськовою службою правопорядку Збройних Сил України. Порядок 

конвоювання військовослужбовців до гауптвахти також містить 

декілька норм, дискримінаційних за гендерною ознакою. Згідно з 

п. 5 Додатку 12 Закону України «Про Статут гарнізонної і вартової 

служб Збройних Сил України» для супроводу військовослужбов-

ців-жінок призначається конвой з числа військовослужбовців-жі-

нок без врахування їх військових звань, на відміну від військовос-

лужбовців-чоловіків, конвоювання яких здійснюється виключно 

рівними їм по військовому званню [701]. П. 46 Додатку 12 цього 

ж Закону визначено, що у разі втечі військовослужбовців-жінок 

зброя не застосовується, на відміну від методів припинення втечі 

військовослужбовців-чоловіків.

Отже, відсутність ґендерної рівності в інституті відповідаль-

ності військовослужбовців у більшості випадків унеможливлює 

притягнення військовослужбовців-жінок до адміністративної та 
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кримінальної відповідальності за вчинення військових адміністра-

тивних правопорушень та військових злочинів.

Відмінність статутних позицій військовослужбовців-жінок і 

військовослужбовців-чоловіків у сфері проходження військової 

служби зумовила наявність дискримінаційних норм і під час по-

всякденного виконання обов’язків військової служби.

Статут внутрішньої служби Збройних Сил України, дія яко-

го поширюється на основні інституції сектору безпеки і оборони 

(Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України, 

Національну гвардію України) [700], визначає, що військовослуж-

бовці-жінки призначаються до складу добового наряду тільки на 

визначені позиції (перелік яких є вичерпним), а також на чергуван-

ня за спеціальністю. Названа норма унеможливлює дотримання 

принципів справедливості та рівності чоловіків і жінок у призна-

ченні до складу добового наряду. Зважаючи на можливість жінок 

обіймати «бойові» посади, дискримінаційність норми актуалізуєть-

ся. Тому сьогодні непоодинокими є випадки, коли військовослуж-

бовець-чоловік і жінка перебувають на однакових посадах в одному 

підрозділі, однак службу в добовому наряді несуть по-різному.

Невід’ємною частиною виконання військового обов’язку є 

направлення військовослужбовців у службові відрядження. Однак 

встановлений порядок направлення у службові відрядження для 

військовослужбовців-жінок і чоловіків є різним. Так, відповідно 

до п. 145 Указу Президента України «Про Положення про проход-

ження громадянами України військової служби у Збройних Силах 

України»: «направлення у відрядження військовослужбовців-жінок 

вагітних та тих, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, без їх 

згоди не допускається» [687]. Військовослужбовці-чоловіки, у разі 

наявності у них дітей віком до 14 років, такого права не мають.

П. 34.4 Наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про 

затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпе-

чення та одноразової грошової допомоги при звільненні військо-

вослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам» 
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визначено: «За бажанням вагітної військовослужбовця-жінки або 

тієї, яка має дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інвалі-

да, у тому числі таку, що перебуває під її опікуванням, або здійснює 

догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, 

командир військової частини зобов’язаний встановити їй непов-

ний робочий день або неповний робочий тиждень» [668]. У вій-

ськовослужбовців-чоловіків таке право відсутнє.

Однією із проблем дотримання принципу ґендерної рівності 

у секторі безпеки та оборони є відсутність можливості отримання 

відпустки у військовослужбовців-чоловіків під час особливого пе-

ріоду «для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, 

а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, — тривалі-

стю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досяг-

нення нею шестирічного віку» [698]. Окрім того, п. 12 Постанови 

«Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати 

пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапо-

рщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби 

та військової служби за контрактом, особам начальницького і 

рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та чле-

нам їхніх сімей» зазначає, що «членам сім’ї померлих пенсіоне-

рів із числа військовослужбовців, осіб начальницького і рядового 

складу органів внутрішніх справ, поліцейських, осіб, незалежно 

від призначення пенсій в разі втрати годувальника, виплачується 

одноразова грошова допомога: дружині — в розмірі тримісячної 

пенсії годувальника і на кожного непрацездатного члена сім’ї — у 

розмірі місячної пенсії годувальника [688]. Разом з тим працез-

датний чоловік померлої жінки взагалі позбавлений права отри-

мати одноразову допомогу.

Всебічний аналіз законодавства, що регулює діяльність секто-

ру безпеки та оборони, показав наявність ряду проблемних питань 

дотримання принципу ґендерної рівності, які відбуваються під час 

виконання військовослужбовцями повсякденних обов’язків вій-

ськової служби.
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Світовий досвід впровадження гендерного принципу у вій-

ськове середовище можна визначити у вигляді сучасних стратегій 

інтеграції жінки в армію на чотирьох рівнях: політичний, еконо-

мічний, інституціональний, соціальний.

На політичному рівні передбачається перегляд концепції обо-

рони, процеси демократизації сектора оборони, контроль суспіль-

ства та урядовий контроль.

Головне завдання в процесі перегляду оборонної концепції — 

проведення ясного і точного аналізу внутрішньої і зовнішньої стра-

тегічної обстановки, на підставі якої можна узгодити існуючі вій-

ськові засоби і геополітичні цілі. Перегляд оборонної концепції 

сприяє створенню демократичної ідеології системи безпеки, яка 

враховує потреби безпеки держави і її громадян та визначає напря-

мок і стратегічні цілі військової реформи [27; 51, с. 16]. З точки зору 

безпеки особистості і з урахуванням необхідності глобальної форми 

демократії, гендерну концепцію необхідно впроваджувати в про-

цес, що веде до перегляду концепції оборони і розбудови ідеології 

національної безпеки. Важливо, щоб у цьому процесі брали участь 

не тільки чоловіки, а й жінки. Тільки так можна забезпечити, щоб 

вихідні точки, які визначають призначення і структуру пріоритетів, 

нормативних документів і програм у сфері оборони, дійсно відо-

бражали потреби безпеки, характерні для всього населення держа-

ви. Посилення демократичного контролю над збройними силами 

може відкрити можливості для інтеграції жінок до армії, особливо 

на цивільні посади. Демократичне управління збройними силами 

будується на участі суспільства в процесах прийняття політичних 

рішень та на здійснені моніторингу діяльності збройних сил. Уря-

довий контроль в основному складається з перевірки діяльності 

оборонного сектора постфактум, але парламентські комітети та/

або громадський контроль можуть стати основними двигунами 

змін, використовуючи свої функції моніторингу і контролю для то-

го, щоб привернути увагу виконавчої влади до гендерних проблем.
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Інтеграція гендерного принципу на економічному рівні потребує 

планування бюджету з урахуванням гендерних аспектів та прозорого 

підзвітного публічного фінансового менеджменту. Застосування на-

дійних методів планування бюджету оборонного сектору підвищує 

його підзвітність та забезпечує відповідність бюджету пріоритетним 

завданням Збройних сил, які визначаються при перегляді оборонної 

концепції або при формуванні політики в галузі оборони. Для з’ясу-

вання ступеня рівноправності при розподілі військових витрат між 

військовослужбовцями чоловіками та жінками проводиться гендер-

ний аналіз бюджету оборонного сектора. Гендерний аналіз бюджету 

включає вивчення введених ресурсів, видів діяльності, їх результатів 

і наслідків втручання уряду; він дозволяє отримати вичерпну інфор-

мацію про ефективність і раціональність державних витрат [8, с. 55].

Інтеграція гендеру на інституційному рівні означає таке струк-

турне і технічне перетворення Збройних сил, яке дозволить їм від-

повідати прийнятим національним і міжнародним стандартам. 

Збройні сили повинні підвищувати свою здатність до набору і утри-

мання на службі жінок, а також осіб іншого етнічного походження 

і сексуальної орієнтації. Для цього виявляються перешкоди, які 

заважають набору і утриманню на службі осіб з числа недостатньо 

представлених груп, а також розробляються нормативні докумен-

ти та інструкції щодо виправлення ситуації. Існуючи нормативні 

документи Збройних сил необхідно переглянути на предмет враху-

вання ними гендерних аспектів. Розробка і поширення кодексу по-

ведінки може стати важливим засобом становлення нової культури 

Збройних сил та оновлення їх відданості принципам, закріпленим 

в політиці в сфері оборони та законодавстві країни.

На соціальному рівні інтеграція гендерного аспекту відобра-

жає зміни у ставленні громадянського суспільства до Збройних сил 

і сприяє зростанню співпраці між ними. Для успішного набору жі-

нок у збройні сили і утримання їх на військовій службі необхідно 

домогтися перелому в суспільній свідомості. Однак тут не йдеться 

про послідовний процес, коли зміни в Збройних силах наступають 
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лише після змін у суспільній свідомості. Зміни, які настають в куль-

турі Збройних сил, і зростання частки жінок-військовослужбовців 

також змінює ставлення суспільства до цього інституту [864, с. 25].

Отже, підсумовуючи висвітлення принципу гендерної рівності 

у Збройних силах України, можемо дійти таких висновків:

1. Прoведення кoмпаративнoгo аналізу інтеграції жінoк у си-

лoві структури різних країн світу дoвелo, щo дoтримання принципу 

гендернoї рівнoсті мoжливo тільки у разі дoсягнення її в усіх сфе-

рах життя суспільства, включаючи і військoву. Ми рoзглядали дану 

прoблему з пoзиції тoгo, щo права, oбoв’язки та мoжливoсті oсoби 

не залежатимуть від її приналежнoсті дo чoлoвічoї чи жінoчoї статі. 

Тoму жінка нарівні з чoлoвікoм повинна мати весь спектр мoжли-

вoстей для прoфесійнoї реалізації. Аналіз інкoрпoрації жінoк у си-

лoві структури в різних країнах світу та пoмірне зрoстання їх кіль-

кості в часoвoму рoзрізі свідчить прo пoтребу пoдальшoго рoзвитку 

цієї сфери з урахуванням гендернoгo фактoру.

2. Правові засади державної політики, спрямованої на до-

сягнення гендерної рівності та справедливості у Збройних Силах 

України, можуть бути умовно поділені на такі основні складові: 

міжнародно-правові стандарти гендерної рівності, які закріплені 

в міжнародних актах, прийнятих на глобальному та регіональному 

рівнях; конституційно-правові акти, які визначають загальні засади 

державної політики, спрямованої на утвердження гендерної рівно-

сті у суспільстві; акти військового законодавства, які безпосередньо 

регулюють реалізацію гендерної політики у Збройних Силах Укра-

їни. Втім, незважаючи на підвищення інтересу жінок до військової 

справи та позитивну статистику збільшення кількості жінок у ЗСУ, 

національне законодавство у сфері безпеки та оборони неоднаково 

регулює права та обов’язки представників різних статей. Ці неодно-

значності пов’язані з тим, що в українському суспільстві військова 

служба тривалий час розглядалась як виключно чоловіча справа.

3. Національні армії світу мають як загальні, так і відмінні 

риси. У більшості держав світу незалежно від їх типу (закритий чи 
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відкритий) жінки обирають військову професію у зв’язку з такими 

основними чинниками: престижність військової професії; високе 

або достатнє соціально-економічне забезпечення військовослуж-

бовців; безпосередня потреба соціальної самореалізації жінки у 

військовій сфері.

4. Основними причинами гендерної дискримінації у Збройних 

Силах України є застарілі традиції та уявлення про роль і місце жінки 

у суспільстві; недосконалість нормативно-правової бази з питань за-

хисту прав людини і громадянина (незалежно від його статі); відсут-

ність дієвих механізмів впровадження ідей гендерної рівності; невід-

повідність гендерних стандартів Збройних Сил України соціальним 

потребам військовослужбовців. Військовий конфлікт на українській 

території спонукає державу ретельніше поставитися до питання ін-

теграції жінок у Збройні Сили і надати можливість жінкам служити 

на передовій. Результати соціологічного опитування 42 жінок, які 

несуть службу в АТО, засвідчили, що основними проблемами, на 

які вказали майже всі респонденти, є: проблема їхньої можливості 

приймати рішення в армії; чимало жінок не є офіційно оформлени-

ми або оформленими не на ті посади, які вони фактично обіймають. 

Також на державному рівні достатньо не обговорюються такі побу-

тові питання, як брак спеціалізованого медичного обслуговування 

для жінок, відповідних розмірів форми і взуття, незадовільні умови 

проживання. Фактично, інфраструктура Збройних Сил України ви-

ключає із армії жінок з їхніми специфічними потребами, оскільки 

облаштована під потреби чоловіків.

5. Розширення прав військовослужбовців-жінок на зайнят-

тя військових посад відбулося з прийняттям наказів Міністерства 

оборони України, внаслідок яких суттєво розширено перелік бойо-

вих посад для військовослужбовців-жінок, які проходять військо-

ву службу за контрактом. Очевидно, що обмеження прав жінок 

військовослужбовців мінімізовано, однак цілковитого дотриман-

ня принципу ґендерної рівності у цьому аспекті поки що не до-

сягнуто, оскільки деякі посади у Збройних Силах України все ще є 



292

Грицай І. О. 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

недоступними для жінок, особливо у спеціальних підрозділах та 

високомобільних десантних військах.

6. На законодавчому рівні граничний вік укладання контракту 

на посади вищого офіцерського складу для чоловіків і жінок від-

різняється на 20 років. Як наслідок, через вікові обмеження жінки 

мають значно менше можливостей порівняно з чоловіками укласти 

контракт на проходження служби. Нерівність залишається і після 

закінчення служби під час перебування у військовому запасі. Закон 

«Про військовий обов’язок і військову службу» визначає, що вій-

ськовозобов’язані-жінки зараховуються до запасу другого розряду 

другої категорії. При цьому для чоловіків діє інше правило — вій-

ськовозобов’язані-чоловіки зараховуються до запасу першого або 

другого розряду залежно від віку і до першої категорії запасу, якщо 

здобули військово-облікову спеціальність. До розряду першої ка-

тегорії відносять тих військовозобов’язаних, які найбільш придатні 

для виконання безпосередньо бойових завдань. Але військовозо-

бов’язані-жінки зараховуються до запасу другої категорії незалеж-

но від того, чи здобули вони військово-облікову спеціальність, чи 

ні. Таким чином, їх досягнення під час проходження військової 

служби фактично нівелюються. Також законодавчо встановлено 

різний вік перебування військовозобов’язаних чоловіків і жінок у 

запасі. Для чоловіків граничний вік перебування у запасі — 60/65 

років (залежно від звання), а для жінок — 50 років. Тож норма не 

тільки не враховує кар’єрні здобутки жінки під час служби, але по-

тенційно призводить до нижчої пенсії.

7. Перебуваючи у запасі, чоловіки можуть отримувати черго-

ві військові звання, поки їм не виповниться 60/65 років, при цьо-

му розмір пенсії після отримання нового звання перераховується. 

Жінки також можуть отримувати звання у запасі, але оскільки жін-

ки йдуть у відставку у 50 років, для цього їм виділено менше часу. 

Тобто різниця між статями складає 10/15 років. Як наслідок, через 

вікові обмеження в укладанні контракту і умови служби у запасі в 

Україні мало жінок-офіцерів і жодної жінки-генерала.
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8. Конституція та низка законів теоретично гарантують рівний 

доступ чоловіків та жінок до вищих навчальних установ, що готують 

офіцерський склад Збройних Сил України. Але практика відрізня-

ється від теорії — накази Міністерства оборони, Міністерства освіти 

і науки та постанова Кабінету Міністрів, передбачають набір до вій-

ськових ліцеїв та вишів лише юнаків. Тобто ці підзаконні акти пря-

мо суперечать Конституції та іншим законам України й нівелюють 

усі спроби зробити українську армію більш сучасною й боєздатною. 

Внести зміни до цих підзаконних актів досить просто — слід лише до-

повнити накази словами про прийом до військових освітніх закладів 

жінок нарівні з чоловіками. Існування гендерного обмеження права 

військовослужбовців-жінок на зайняття військових посад проявля-

ється не лише під час проходження служби, а й зумовлює обмеження 

права жінок на військову освіту за відповідними спеціальностями.

Світовий досвід впровадження гендерного принципу у вій-

ськове середовище можна визначити у вигляді сучасних стратегій 

інтеграції жінки у армію на чотирьох рівнях: політичному (перег-

ляд концепції оборони, процеси демократизації сектора оборони, 

контроль суспільства та урядовий контроль), економічному (пла-

нування бюджету з урахуванням гендерних аспектів та формуван-

ня прозорого підзвітного публічного фінансового менеджменту), 

інституціональному (структурне і технічне перетворення Зброй-

них сил, яке дозволить їм відповідати прийнятим національним і 

міжнародним стандартам), соціальному (інтеграція гендерного ас-

пекту відображає зміни у ставленні громадянського суспільства до 

Збройних сил і сприяє зростанню співпраці між ними).

3.4. Гендерне бюджетування у механізмі 

забезпечення принципу гендерної рівності

Суспільний розвиток в Україні орієнтований на демократію та 

гармонійний розвиток особистості. Сучасна Україна ставить перед 
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собою ряд завдань: бюджетна децентралізація, реформа місцевого 

самоврядування, перерозподіл повноважень на користь терито-

ріальної громади тощо. Проведення цих та інших реформ мають 

наблизити країну до європейського рівня. Ефективність і динамі-

ка розвитку економіки кожної країни більшою мірою залежить від 

того, скільки засобів і яким чином держава вкладає у людський ка-

пітал. Врахування гендерного фактору є ключовим аспектом ефек-

тивності такого процесу, адже розглядаються не тільки загальні 

потреби людини, а й диференціація потреб з точки зору біологіч-

них, соціальних відмінностей кожного індивіда. Багато важливих 

явищ і економічних, і соціальних, таких як економічний розвиток, 

безробіття, бідність, не є нейтральними з гендерної точки зору і 

по-різному впливають на чоловіків і жінок. Включення окремих 

елементів гендерного аспекту у державну політику дозволить по-

бачити, проаналізувати і порівняти, якою мірою і чому економічні, 

політичні, соціальні й інші фактори впливають на жінок і чоловіків 

по-різному.

Нові орієнтири розвитку України, ключові цілі та завдання 

щодо гармонійного партнерства в суспільстві, втілення гендер-

них підходів як складової посилення демократії підштовхують до 

значних змін у стратегії досягнення гендерної рівності під впливом 

гендерно-орієнтованого бюджетування. Серед багатьох інструмен-

тів гендерної політики визначальним є гендерне бюджетування. 

Інтеграція гендерної складової у бюджетний процес та переструк-

турування доходів та витрат таким чином, щоб потреби жінок та 

чоловіків були відповідно представлені в статтях бюджету є ос-

новними напрямами реалізації цього питання.

Кінцевою метою гендерно-орієнтованого бюджетування в 

Україні має стати удосконалення бюджетного процесу шляхом 

застосування гендерного підходу, що сприятиме реформуванню 

системи управління державними фінансами в Україні. Змістом 

гендерно-орієнтованого бюджетування є прийняття та виконан-

ня бюджетів і програм, в яких враховуються конкретні потреби 
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чоловіків і жінок. Формування бюджету з урахуванням гендерних 

особливостей робить його прозорим, гроші витрачаються ефектив-

но, послуги отримують усі соціальні та гендерні групи.

Лише через двадцять шість років української незалежності за-

безпечення гендерної рівності стає невід’ємною частиною систем-

ної роботи Уряду. Сьогодні гендерно-орієнтоване бюджетування в 

Україні перебуває на стадії вивчення та дослідження на місцевих 

рівнях та на стадії свого становлення і запровадження у національ-

ну систему. Але попри розвинуту законодавчу базу з проблемати-

ки гендерної рівності основними проблемами є недостатній рівень 

реалізації положень законодавства. Утім у 2017 р. вперше гендерне 

бюджетування інтегровано в документах Міністерства фінансів — 

Стратегії управління державними фінансами на 2017-2020 ро-

ки, частиною якої є гендерно-орієнтоване бюджетування. У 

ст. 24 Конституції України закріплено принцип рівності прав жінок 

та чоловіків і гарантування рівності прав і свобод усім громадянам 

та заборона обмеження за ознакою статі [417]. Крім того, рівність 

прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з 

чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній ді-

яльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та ви-

нагороді за неї.

Правовим підґрунтям здійснення заходів щодо впровадження 

гендерно-орієнтованого бюджетування виступають Конституція 

України, Закон України «Про забезпечення рівних прав та можли-

востей жінок і чоловіків», Бюджетний кодекс України, Розпоря-

дження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії ре-

формування системи управління державними фінансами на 2017-

2020 роки», а також ратифіковані Україною міжнародні конвенції.

Український законодавець у структурі Закону України «Про за-

безпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» передба-

чає, що «Органами, установами та організаціями, наділеними пов-

новаженнями у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жі-

нок і чоловіків, є: Верховна Рада України; Уповноважений Верховної 
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Ради України з прав людини; Кабінет Міністрів України; спеціаль-

но уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, визначені в 

їх складі уповноважені особи (координатори) з питань забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; об’єднання громадян. 

Для досягнення мети цього Закону у своїй діяльності вони можуть 

застосовувати позитивні дії» [662]. Одним з таких прикладів «пози-

тивних дій» є механізм гендерного бюджетування.

На виконання ст. 4 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків» було прийнято Постанову 

Кабінету Міністрів України «Про проведення гендерно-правової 

експертизи» [690]. Це дає підстави для проведення гендерного ана-

лізу бюджету і бюджетних програм.

Важливо також зауважити, що Україна ратифікувала кілька 

міжнародних правових актів щодо забезпечення рівності жінок і 

чоловіків та ліквідації всіх форм дискримінації. Так, Україна є під-

писантом Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації 

щодо жінок [412]. Розділ V Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС («Економічне та галузеве співробітництво») містить Главу 21 

«Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рів-

них можливостей», де зазначено, що «Сторони посилюють діалог 

та співробітництво щодо забезпечення… ґендерної рівності та не-

дискримінації» [693].

Окремі положення Бюджетного кодексу України прямо пов’я-

зані із ключовими засадами гендерно-орієнтованого бюджету-

вання. Так, підп. 9 п. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України містить 

складові гендерного бюджетування — принцип справедливості і 

неупередженості, що будується на засадах справедливого і неупе-

редженого розподілу суспільного багатства між громадянами і те-

риторіальними громадами [141].

У другому розділі Стратегії реформування системи управління 

державними фінансами на 2017-2020 роки зазначено, що «інтеграція 
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гендерно орієнтованого підходу у бюджетний процес забезпечить 

підвищення ефективності та якості наданих державних послуг з 

урахуванням потреб соціальних груп, у тому числі за гендерною оз-

накою, дозволить посилити підзвітність розпорядників бюджетних 

коштів та прозорість бюджету. Має бути забезпечена ефективна 

оцінка показників результативності з метою своєчасного прийнят-

тя управлінських рішень, спрямованих на коригування діяльності 

бюджетної установи для досягнення цілей» [706]. Чинне законо-

давство створює широку правову базу для інтегрування соціальних 

аспектів у процеси формування бюджетів в Україні. Але відсутність 

єдиного загальнодержавного стратегічного документа, який би ви-

значав необхідність здійснення гендерно-орієнтованого бюджету-

вання та закріпив методологічне підґрунтя його реалізації, гальмує 

процес запровадження такого бюджетування. Таким чином, вирі-

шити проблему існування нерівності між жінками і чоловіками та 

розподілу державних ресурсів з урахуванням гендерного аспекту 

можливо шляхом запровадження в бюджет елементів гендерного 

бюджетування та гендерного аналізу на законодавчому рівні.

Сьогодні політика гендерної рівності є важливим чинником 

глобального розвитку і фундаментальним правом людини. Біль-

шість урядів узяли на себе зобов’язання щодо досягнення цілей 

гендерної рівності і впровадження гендерних аспектів у державну 

політику. З цією метою створено різні інструменти і підходи. Од-

ним з таких інструментів зарубіжної практики є концепція гендер-

но-орієнтованого бюджетування, що полягає в інтегруванні ген-

дерного підходу до бюджетів.

Урахування гендерних аспектів у бюджетному процесі вже не є 

абсолютно новим напрямом дослідження в науці, але питання ген-

дерного бюджетування залишається проблематичним напрямом 

пошуків багатьох зарубіжних і вітчизняних науковців. Питання 

гендерного аналізу бюджетної політики вже тривалий час досліджу-

ють такі відомі зарубіжні експерти, як: Дайяна Елсон (Diane Elson), 

Деббі Бадлендер (Debbie Budlender), Ронда Шарп (Rhonda Sharp), 
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Джеймс Мак-Гілл Б’юкенен (James McGill Buchanan), Шейла Кві-

нн (Sheila Quinn), Елізабет Клатцер (Elizabeth Klatzer), Майя Бос-

ніч (Maya Bosnich) та інші. Починаючи з 1995 р., ряд міжнародних 

організацій та інституцій, зокрема Фонд розвитку для жінок ООН 

ЮНІФЕМ (зараз «ООН Жінки»), Програма розвитку ООН (ПРО-

ОН), Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН) та інші, 

виступили ініціаторами інтегрування гендерного підходу до бю-

джетів і таким чином сприяли розвитку концепції і стратегії ген-

дерно-орієнтованого бюджетування. Першою питання гендерного 

бюджетування почала вивчати британська дослідниця Д. Елсон. 

В середині 1990-х років у рамках дослідницької роботи, що про-

водилася за дорученням Секретаріату британської Співдружності 

націй, з’явилися теоретичні розробки та практичні методики під-

готовки гендерно-орієнтованих бюджетів дослідниці Д. Елсон 

[24]. Пізніше, у 2003 р., Жіночим фондом ООН (ЮНІФЕМ) було 

опубліковано дослідження австралійки Р. Шарп «Бюджетне регу-

лювання, спрямоване на забезпечення рівності: гендерні бюджетні 

ініціативи в межах ефективного бюджетного процесу» [61]. Радою 

Європи та Програмою розвитку ООН (ПРООН) опубліковані ме-

тодичні розробки та навчально-дидактичні матеріали, в яких авто-

ри висвітлюють й питання гендерного бюджетування. Це, зокрема, 

видання «Гендерні бюджети. Посібник для тренерів», автором яко-

го є південноафриканська дослідниця Д. Бадлендер [107] та англо-

мовний посібник «Гендерне бюджетування» [29].

В Україні проблемам підвищення ефективності функціону-

вання бюджетів, у тому числі шляхом запровадження гендерного 

бюджетування, присвячено праці фахівців різних галузей науки: 

Ж. Белец, В. Близнюк, І. Ворчакової, С. Гаращенко, О. Голинської, 

І. Запатріної, Т. Іваніної, Н. Корнієнко, Л. Лобанової, Л. Лисяк, 

А. Ніколюк, Ю. Остріщенко, О. Романюк, М. Соколик, І. Ускова, 

І. Чугунова, та ін. Слід відзначити команду національних експер-

тів з проекту «Гендерне бюджетування в Україні»: С. Гаращенко, 

А. Єрмошенко, О. Цюпа, О. Чернюк, М. Шаповал та ін., а також 
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та керівників проекту — К. Шмітц та М. Босніч. До складу Робочої 

групи, яка працювала над гендерним бюджетним аналізом у галузі 

освіти в Міністерстві освіти і науки, увійшли фахівці Департаменту 

економіки та фінансування, Департаменту вищої освіти, Депар-

таменту професійно-технічної освіти міністерства, представники 

різних навчальних закладів та представники Державної служби 

статистики: О. Божко, А. Герасименко, Н. Гончарік, С. Даниленко, 

Л. Деньга, С. Коваленко, О. Кравченко, О. Лісовий, І. Міняйло, 

С. Пасічний, А. Середницька, І. Совсун. До складу Робочої групи, 

яка працювала над гендерним бюджетним аналізом у галузі фізичної 

культури та спорту Міністерства молоді та спорту України, увійшли 

фахівці різних структурних підрозділів міністерства та Українсько-

го центру фізичної культури і спорту «Інваспорт»: Д. Амірханов, 

О. Анастасьєва, Г. Левківська, М. Мовчан, Н. Петренко, О. Пунда, 

Н. Радчук, В. Стеценко, І. Турецька, Т. Федюшкіна [197; 246, с. 36; 

250 с. 16-17].

Серед українських досліджень проблем гендерного бюджету-

вання, насамперед, слід зазначити колективну монографію «Ген-

дерні стратегії сталого розвитку України» за редакцією Л. Лобано-

вої [490], розділ «Гендерний бюджет — інструмент встановлення 

соціальної справедливості в Україні» аналітичного звіту Міжна-

родного центру перспективних досліджень «Потенціал України та 

його реалізація» [748], наукові статті С. Гаращенко, Н. Корнієнко, 

Ю. Остріщенко, Ж. Белец та ін. [191; 425; 590], низка інших нау-

кових публікацій та методичних посібників. Водночас багато тео-

ретичних та практичних питань у сфері гендерного бюджетування 

ще потребують поглиблених досліджень. Втілення комплексного 

гендерного підходу у процес планування та виконання бюджету 

різного рівня та впровадження методів гендерного бюджетування 

в українській практиці ще відсутні.

Концепція гендерно-орієнтованого бюджетування була заду-

мана як гнучкий механізм вироблення цільових стратегій для за-

безпечення справедливого розподілу ресурсів в інтересах різних 



300

Грицай І. О. 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

соціальних груп населення, який дає змогу дослідникам і практи-

кам постійно розширювати її контекст, забезпечуючи її функціону-

вання в якості ефективного інструменту забезпечення соціальної 

інтеграції та гендерної рівності.

На нормативному рівні поняття «гендерно-орієнтований бю-

джет» і «гендерно-орієнтоване бюджетування» були запропонова-

ні у Платформі дій, ухваленій на Пекінській конференції в 1995 р. 

Стратегія комплексного підходу до проблеми гендерної рівності 

була прийнята більшістю країн світу як найбільш перспективна та 

ефективна для упровадження гендерної рівності. У Платформі дій 

наголошується, що уряди повинні докласти усіх зусиль для систе-

матичного вивчення того, яким чином державний сектор витрат 

приносить користь жінкам, і коригувати бюджети для забезпечен-

ня рівного доступу до них [606].

У вітчизняній науковій літературі поняття «гендерний бюджет» 

використовується з початку 2000-х рр. і багато науковців та дослід-

ників намагалися надати визначення цього терміна, але до теперіш-

нього часу у словниках і енциклопедіях його визначення відсутнє.

Зміст поняття «гендерний бюджет» наведено в аналітичному 

звіті Міжнародного центру перспективних досліджень «Потенці-

ал України та його реалізація» в рамках проекту «Спроможність до 

аналізу соціально-економічних результатів і потенціалу». Керівник 

цього проекту О. Романюк пропонує таке визначення гендерного 

бюджету: це бюджет, який враховує планування ресурсів країни з 

урахуванням доходів бюджету, які формуються за рахунок жінок та 

чоловіків та видатків бюджету, які розподіляються на жінок та чо-

ловіків, спрямований на аналіз будь-яких видів державних видатків 

або методів залучення державних коштів з урахуванням гендерної 

компоненти, визначаючи наслідки та впливи виконання бюджетних 

рішень на осіб жіночої та чоловічої статі» [264, с. 23; 269, с. 3; 748].

С. Гаращенко, в свою чергу, запропонувала наступне визна-

чення гендерного бюджету — збалансоване врахування інтересів 

та потреб кожної зі статей, як особливих соціальних груп, під час 
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планування та здійснення фінансових (грошових) видатків на надан-

ня державних послуг (у сфері освіти, охорони здоров’я тощо)» [191].

У процесі реалізації початкових етапів проекту «Гендерне бю-

джетування в Україні» в межах дослідження наведено авторське ви-

значення змісту поняття гендерно-орієнтованого бюджетування: 

це застосування комплексного гендерного підходу в бюджетній по-

літиці та бюджетному процесі на державному та місцевому рівнях, 

що включає розподіл бюджетних коштів за гендерним принципом, 

а також спричиняє посилення прозорості і підконтрольності. Ген-

дерно-орієнтоване бюджетування — це спосіб бюджетування, у 

центрі якого конкретні люди — жінки та чоловіки з різних соціаль-

них та демографічних груп» [197].

Отже, гендерний бюджет, гендерно-орієнтований бюджет, ген-

дерно-чутливий бюджет, гендерно-відповідальний бюджет — всі ці 

терміни є синонімами. Такий тип бюджету має забезпечувати зба-

лансоване врахування інтересів та потреб жінок та чоловіків. При 

цьому слід наголосити, що гендерні бюджети не є окремими для 

жінок і чоловіків, це засіб інтегрування гендерних аспектів до дер-

жавної політики та бюджетів різних управлінь, відділів і закладів. 

Гендерний бюджет — це аналіз доходів і витрат держави; сукупність 

різних інструментів та методів, об’єднаних загальною метою — 

зробити гендерний підхід одним з обов’язкових принципів у полі-

тиці й економіці.

Враховуючи положення наявних визначень гендерного бю-

джету, пропонуємо наступне визначення поняття: гендерний бю-

джет — це збалансоване врахування потреб та інтересів жінок і 

чоловіків шляхом запровадження методів, спрямованих на інте-

грацію гендерної складової у бюджетний процес на всіх ланках бю-

джетної системи.

Необхідно розрізняти терміни «гендерний бюджет» і «гендер-

не бюджетування». Гендерне бюджетування є одним із інструментів 

досягнення гендерної рівності, механізм якого охоплює політич-

ну, економічну та соціальну сфери забезпечення рівності жінок та 
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чоловіків [590]. Гендерно-орієнтоване бюджетування слід розгля-

дати як впливовий елемент управлінської діяльності, пов’язаний із 

розробкою бюджетів різних рівнів, що надає важливу інформацію 

фахівцям, які приймають рішення щодо розподілу бюджетних ко-

штів. У широкому розумінні гендерно-орієнтоване бюджетування 

є інструментом, який дає можливість реалізувати державну політи-

ку гарантування рівних прав і можливостей жінок і чоловіків за ра-

хунок бюджетних коштів. Впровадження гендерно-орієнтованого 

бюджетування набуває особливого значення для країн, регіонів чи 

муніципалітетів, які вважають недоцільним продовжувати прак-

тику формування та виконання гендерно-нейтральних бюджетів, 

які часто є «гендерно-сліпими» і, таким чином, не сприяють подо-

ланню гендерної нерівності. Недооцінка впливу бюджету на жінок 

і чоловіків може призвести до результату, що суперечить поставле-

ним завданням, унеможливити досягнення ряду економічних по-

казників [356].

Потенціал гендерно-орієнтованого бюджетування достатньо 

великий, а його впровадження має чимало переваг. Досвід багатьох 

країн свідчить, що ґендерно-орієнтоване бюджетування сприяє 

підвищенню ефективності державних витрат, якості програм та по-

слуг для населення, темпів економічного розвитку територій. До 

інших переваг гендерно-орієнтованого бюджетування належить 

можливість: підвищити ефективність реалізації політик і забезпе-

чити більшу підзвітність урядових органів; удосконалити закони і 

політики з метою подолання наявних гендерних проблем; зменши-

ти гендерну нерівність і дати поштовх розвитку гендерно-чутливої 

політики; здійснювати моніторинг досягнення політичних цілей і 

заяв щодо гендерної рівності; заохочення досягнення цілей ґендер-

ної рівності та розвитку людського потенціалу; підвищення прозо-

рості, підзвітності та участі громадськості в плануванні і реалізації 

бюджетів.

Також гендерно-орієнтоване бюджетування є інструментом 

для підвищення ефективності міжнародної допомоги. Моніторин-



303

Розділ 3. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

говий звіт Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового бан-

ку (2007) доводить, що гендерна рівність має значний економічний 

сенс і допомагає досягненню цілей в галузі розвитку. Також у ньо-

му підкреслюється, що розширення можливостей жінок відіграє 

центральну роль у цьому процесі та вимагає перетворення задачі 

досягнення гендерної рівності на загальновизнану мету, яка потре-

бує технічної кваліфікації та фінансування [35]. В опублікованій у 

2013 р. доповіді МВФ «Жінки, праця та економіка: макроекономіч-

ні вигоди від ґендерної рівноправності» підкреслюється принци-

пове значення гендерних питань для макроекономіки, оцінюючи 

втрати ВВП на душу населення внаслідок гендерної диференціа-

ції ринку праці. Передбачається, що подальша робота МВФ також 

враховуватиме гендерні наслідки впровадження програм і заходів.

До того ж гендерне бюджетування поєднує два процеси, не 

пов’язані між собою: забезпечення гендерної рівності і управління 

державними фінансами. З одного боку, заходи із забезпечення ген-

дерної рівності переважно відносять до сфери захисту прав люди-

ни. З іншого боку, управління державними фінансами часто сприй-

мається як суто технічний процес розподілу фінансових ресурсів, 

у тому числі і через бюджет. Гендерно-орієнтоване бюджетування 

поєднує ці процеси та засвідчує той факт, що принципи гендерної 

рівності можуть і повинні бути включені у бюджетний процес та 

реалізовані на практиці.

Отже, гендерно-орієнтоване бюджетування — визнаний у 

всьому світі ефективний інструмент досягнення ґендерної рівно-

сті, який сприяє підвищенню ефективності використання бюджет-

них коштів [502].

Вперше принцип гендерно-орієнтованого бюджетування був 

застосований у вигляді «жіночого бюджету» в Австралії у 1984 р. 

Його розглядали, насамперед, як антикризовий інструмент. Ген-

дерний розподіл бюджету передбачав переструктурування доходів 

і витрат, скероване не на збільшення коштів, а на перегляд уже на-

явних ресурсів. І з того часу він втілюється в життя у ряді країн як 
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одна із стратегій досягнення ґендерної рівності. На початку 2000 р., 

за даними Секретаріату Співдружності Націй, понад 50 країн сві-

ту тією чи іншою мірою застосували стратегію гендерного бюдже-

тування [10, с. 7-8]. У багатьох випадках ініціатива стримувалася 

відсутністю статистичних даних або відсутністю співпраці з боку 

уряду різних рівнів. Проте багато країн почали реалізацію гендер-

них бюджетів як пілотних проектів і в окремих країнах такі проекти 

досягли значних успіхів. Наприклад, в Австрії, Бельгії, Великобри-

танії, Іспанії були ухвалені закони, які сприяли досягненню ген-

дерної рівності через бюджет, а також впровадженню гендерного 

бюджетування на державному рівні.

Так, в Австрії гендерна складова у бюджетуванні впроваджу-

ється в рамках широкомасштабної бюджетної реформи на фе-

деральному рівні. Ці реформи охопили всі процеси, пов’язані з 

управлінням, весь бюджетний цикл, включаючи середньострокову 

стратегію, а також річний бюджет, його планування, виконання і 

контроль за реалізацією. Щорічно спільно із проектом бюджету до 

муніципалітету подається проект гендерно-орієнтованого бюдже-

ту, а в якості додатку до річного звіту про аудит бюджету готується 

доповідь про гендерний аудит бюджету. В контексті бюджетного 

менеджменту і контролю, гендерне бюджетування використову-

ється в якості інструмента підвищення ефективності проведеної 

політики за допомогою обліку соціально-економічних потреб і по-

треб жінок і чоловіків [201].

В Швеції гендерне планування бюджету, проекти якого розпо-

чалися з 2003 р., вийшло зі стадії проекту та стало частиною роботи 

уряду, який здійснює процес гендерного планування бюджету в усіх 

сферах політики [516]. Швеція, провівши поглиблені дослідження 

гендерних проблем, таких як фінансове становище літніх жінок і 

чоловіків та економічної вартості виконання батьківських обов’яз-

ків, значно розширила інформацію про існуючі прояви гендерної 

нерівності та включила до бюджету конкретні додатки.
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У 2007 р. в Бельгії були прийняті закони, які детально опису-

ють методологію гендерного бюджетування. Ця методологія по-

винна регулюватися Федеральною службою державного контролю 

бюджету — органом, який несе повну відповідальність за всі питан-

ня, пов’язані з бюджетом. Шотландія запровадила звіт про вплив 

на рівність, в якому висвітлений вплив політичних реформ і дер-

жавних видатків та доходів на гендерну рівність. У Франції у рам-

ках бюджетних матеріалів готується річний звіт про вплив бюджету 

на гендерну рівність [16].

В Європейському Союзі офіційне визнання стратегія гендер-

но-орієнтованого бюджетування отримала у 2001 р. під час про-

ведення Конференції високого рівня «Посилення економічного 

і фінансового управління за допомогою гендерного бюджетуван-

ня». На цій конференції було заявлено, що 2015 р. стане цільовим 

для прийняття стратегії гендерного бюджетування всіма держава-

ми-членами Європейського Союзу [65].

Надалі гендерне планування бюджету стало актуальною те-

мою активного політичного дискурсу та політичної дії в багатьох 

країнах, міжнародних організаціях та органах міждержавних об’єд-

нань, зокрема в Раді Європи, Європейському Парламенті та Раді 

Міністрів Північних країн [502]. У 2015 р. Бюджетний комітет Єв-

ропейського парламенту прийняв поправку щодо запроваджен-

ня гендерно-орієнтованого бюджетування в рамках обговорення 

проекту бюджету на 2016 рік. Зокрема, ці асигнування мали бути 

спрямовані на проектування і застосовування методології гендер-

но-орієнтованого бюджетування до бюджету ЄС. Це рішення озна-

чає, що щорічні бюджетні процедури будуть включати гендерний 

підхід, і закликає до повної реалізації гендерного бюджетування.

В Україні практика гендерних бюджетних ініціатив вперше бу-

ла реалізована у 2003 р. Харківським жіночим фондом, яким впер-

ше був проаналізований міській бюджет 1998-2001 рp., внаслідок 

чого була розроблена і прийнята цільова підпрограма «Розвиток 

та підтримка жіночого підприємництва» як частина «Економічної 
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програми розвитку м. Харкова на 2003–2005 рp.». В подальшому 

гендерний аналіз бюджетів був проведений в Херсонській, Полтав-

ській, Черкаській та інших областях.

З 2006 р. проблематика гендерного бюджетування в Украї-

ні стає об’єктом уваги різних програм і проектів, зокрема, спіль-

ної програми Європейської Комісії, ООН Жінки і Міжнародного 

Учбового Центру МОП (ITCILO) «Співпраця з питань гендерної 

рівності для розвитку і миру», Шведської агенції з міжнародного 

розвитку (SIDA) та Програми розвитку ООН «Програма рівних 

можливостей та прав жінок в Україні», проекту Швецької агенції 

з міжнародного розвитку SIDA «Стратегія досягнення гендерної 

рівності в Україні», спільного проекту Європейського Союзу та ін.

З 2011 р. розпочато процес втілення гендерного аспекту в бю-

джетний процес України. З цією метою протягом 2011–2012 рр. у 

Івано-Франківській та Луганській областях за підтримки Швед-

ського агентства міжнародного розвитку (SIDA) було реалізо-

вано пілотний проект «Гендерно-орієнтоване бюджетування на 

місцевому рівні». У межах реалізації проекту проаналізовано ряд 

бюджетних програм щодо врахування в них гендерних аспектів, 

а саме: «Молодь Прикарпаття», «Розвиток освіти Івано-Франків-

щини» та Обласну програму розвитку фізичної культури та спорту 

Луганської області. Проект значною мірою сприяв розвитку наці-

онального досвіду і можливих інструментів у процесі формування 

та виконання бюджету на основі гендерного підходу. Мета проек-

ту — дослідження сутності, принципів гендерного бюджетування; 

проведення гендерної експертизи бюджету щодо врахування осо-

бливих потреб різних гендерних груп; популяризація гендерного 

бюджетування в Україні; апробація можливих підходів до запрова-

дження гендерного аспекту у бюджет.

З 2011 по 2015 рр. структурою ООН Жінки в Україні здійснена 

програма «Підвищення відповідальності щодо фінансування ґен-

дерної рівності». Програма спрямована на вирішення проблем у 

сфері фінансування та підзвітності з метою виконання зобов’язань 
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із ґендерної рівності. Загальна мета програми — збільшити обсяг 

і підвищити ефективність використання донорської допомоги та 

національних ресурсів на виконання національних зобов’язань із 

ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок» [586].

У 2014 р. з метою забезпечення подальшої апробації гендерної 

складової у бюджетний процес та підвищення економічної ефек-

тивності видатків бюджету шляхом застосування гендерно орієн-

тованого бюджетування започатковано реалізацію проекту «Ген-

дерне бюджетування в Україні». Цей проект упроваджується за до-

помогою міжнародних консультаційних компаній Indevelop, CPM, 

HIPAC та фінансовою підтримкою Шведського агентства міжна-

родного розвитку SIDA. Бенефіціаром проекту «Гендерне бюдже-

тування в Україні» виступає Міністерство фінансів України, котре 

координує співпрацю галузевих міністерств (Міністерство освіти 

і науки, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство соціальної 

політики та Міністерство молоді і спорту) і регіонів з цього пи-

тання та очолює процес упровадження гендерного бюджетування. 

Запланований термін діяльності проекту 5 років (листопад 2013 — 

грудень 2018). Також планується налагодити співробітництво з на-

ступними безпосередніми партнерами: група обраних галузевих 

міністерств; відповідні комітети ВРУ; усі обласні адміністрації; об-

рані громадські організації; обрані навчальні заклади.

Метою проекту є підвищити економічну ефективність і про-

зорість бюджетних асигнувань з урахуванням різних потреб жінок 

і чоловіків шляхом впровадження ґендерно-орієнтованого бюдже-

тування в Україні. Кінцева мета гендерно-орієнтованого бюдже-

тування — посилення результатів бюджетної політки шляхом вве-

дення ґендерного і соціального аспекту як аналітичної категорії, 

що безпосередньо сприяє реформуванню управління державними 

фінансами в Україні [502].

Проект базується на найкращій міжнародній практиці та пе-

редбачає апробацію роботи з гендерно-орієнтованого бюджету-

вання на рівні пілотних галузевих міністерств і областей з метою 
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подальшого поглиблення у бюджетний процес гендерного підходу 

на всіх етапах та рівнях бюджетної системи. Упровадження проекту 

передбачає застосування гендерно-орієнтованого бюджетування у 

бюджетному процесі на державному та регіональних рівнях та за-

безпечення підготовки першого гендерно-орієнтованого бюджету 

в Україні на 2019 р.

Проект «Гендерне бюджетування в Україні» ініціювало Мініс-

терство фінансів України, котре демонструє розуміння важливості 

гендерно-орієнтованого бюджетування для поточної реформи дер-

жавних фінансів. До того ж інтеграція гендерно-орієнтованого бю-

джетування у систему управління державними фінансами в Україні 

сприятиме підвищенню дієвості використання бюджетних коштів, 

удосконаленню моделі державного стратегічного планування та 

збалансованому розвитку суспільства шляхом забезпечення інте-

ресів та врахування потреб жінок і чоловіків, в тому числі із різних 

соціальних груп.

Упровадження цього проекту також має за мету висвітлен-

ня принципів гендерно орієнтованого бюджетування: розумін-

ня гендеру; політична воля (прихильність), що продемонстрова-

на політичними лідерами; встановлення нових вимог до системи 

збору статистичних даних; прозорість, партнерство і співробітни-

цтво між фахівцями з бюджетування та експертів у галузі гендерної 

рівності; участь зацікавлених сторін поза Урядом (громадянського 

суспільства та зовнішніх експертів) на всіх етапах діяльності [55]. 

Зазначені принципи мають стати вихідними засадами для розвитку 

гендерного бюджетування в нашій державі.

Нині понад 90 країн світу впроваджують різні гендерні бю-

джетні ініціативи, які охоплюють громадянське суспільство, уряди 

і міжнародні організації [72].

В Україні понад десять років за підтримки різних міжнародних 

програм і проектів фрагментарно впроваджувались різноманіт-

ні ґендерні бюджетні ініціативи. Це дало змогу отримати певний 
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вітчизняний досвід ґендерного бюджетного аналізу та інтеграції 

ґендерних підходів до бюджетів різних рівнів.

Гендерно-орієнтоване бюджетування як технологія може за-

стосовуватися як на державному, регіональному, місцевому рівнях, 

так і в окремих сферах: зайнятість, пенсійне забезпечення, наука, 

освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, екологія, менеджмент 

тощо. Основна частина роботи з гендерно-орієнтованого бюдже-

тування здійснюється переважно на програмному рівні або на рівні 

регіональних органів влади і часто в рамках установ, підпорядкова-

них державним департаментам.

Слід зауважити, що залежно від політичного рівня, ступеня 

охоплення і бюджетного етапу, ініціативи щодо формування ген-

дерно-орієнтованого бюджетування можуть мати різну спрямова-

ність і набувати різних форм. Зокрема, вони можуть бути спрямо-

вані на: різні види аналізу, які дають змогу оцінити, якою мірою 

гендерний чинник врахований у бюджетах і програмах; розробку 

процесів і систем, за допомогою яких можна з’ясувати, наскільки 

у відповідних бюджетах і програмах врахована гендерна складова.

Такі ініціативи можуть бути на постійній основі інтегровані 

до відомчих процесів й аналізу програм або передбачати підготов-

ку окремого документа, який подається разом із бюджетом. Крім 

того, вони можуть бути формальними бюджетними пропозиціями 

або просто окремими документами, що їх готують зацікавлені гру-

пи, котрі не належать до органів державного управління.

Діяльність, пов’язана з гендерним бюджетуванням, передба-

чає цілу низку різних заходів, включаючи наукові дослідження, ін-

формування громадськості, адвокатування, моніторинг, навчання, 

а також аналіз і розробку політики і стратегій. У процесі роботи над 

різноманітними гендерними ініціативами можуть бути задіяні різні 

учасники. Характер цих заходів певною мірою залежить від того, 

хто саме їх реалізує. В одних випадках уся увага приділяється бю-

джетному процесу і тому, хто саме бере в ньому участь на різних 

етапах, у інших — заходам, що є доречнішими на тому чи іншому 
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етапі гендерно-орієнтованого бюджетування, а питання участі від-

ходять на задній план. Склад учасників, залучених до реалізації 

гендерних бюджетних ініціатив, залежатиме від того, хто є ініціато-

ром проекту гендерно-орієнтованого бюджетування і які завдання 

він собі ставить.

Учасниками цього процесу з боку громадськості можуть бути: 

експертне співтовариство, громади, громадські організації, засоби 

масової інформації та інші.

Країни, де існує політична воля щодо дотримання рівності, і 

там, де ініціатори гендерних бюджетів мають прихильників в уряді 

чи парламенті, мають більш успішний вплив громадськості на дер-

жавні бюджетні асигнування на користь розвитку ґендерної рівності.

З погляду методології, гендерно-орієнтований бюджет є фі-

нансово-економічним аналізом доходів і витрат держави, де тісно 

переплітаються гендерний аналіз і фінансова грамотність із знан-

нями з підготовки та управління програмами і проектами. Не існує 

єдиного підходу або моделі гендерно-орієнтованого бюджетуван-

ня, оскільки різні країни орієнтуються на різних учасників, різні 

стратегії, завдання та мають справу з різною політичною ситуаці-

єю, культурною традицією тощо. У рамках різних бюджетних іні-

ціатив у різних країнах використовувались різноманітні методи та 

засоби аналізу. Ряд дослідників розробили аналітичні інструменти, 

які можуть використовуватися в конкретних ситуаціях. Найбільше 

визнання та популярність у світі отримала методична розробка ген-

дерного аналізу бюджетної політики Програми розвитку ООН та 

Секретаріату Британської Співдружності, яка пропонує методику 

5 етапів гендерного аналізу бюджету та бюджетних ініціатив, що 

розроблена Д. Бадлендер: етап перший — опис наявної ситуації, 

в якій перебувають жінки та чоловіки, дівчата та хлопчики в усіх 

секторах: в охороні здоров’я, освіті, зайнятості та ін.; етап другий — 

оцінка існуючої політики, програм і проектів з точки зору їх ген-

дерної чутливості (частина бюджету «Заходи»); етап третій — оцін-

ка відповідності фінансових (бюджетних) та інших ресурсів, таких 
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як персонал, виділених для реалізації політики, програм і проектів 

(частина бюджету «Асигнування»); етап четвертий — проведення 

моніторингу того, наскільки витрати, які виділені на третьому ета-

пі, витрачаються як заплановано (частина бюджету «Дійсні видат-

ки»); етап п’ятий — аналіз зв’язку між здійснюваною політикою та 

здійсненими видатками, а саме наскільки органи влади просуну-

лись у напрямку розвитку гендерної рівності порівняно із запла-

нованими показниками (частина бюджету «Результативність») [9; 

107, с. 20].

Серед інших відомих методів і підходів можна виділити такі:

«7 кроків ґендерного бюджетування» — методика, запропонова-

на як керівництво для впровадження ґендерного бюджетування в 

Австрії. Ця методика містить у собі 4 фази і 7 кроків гендерного 

аналізу бюджету: 1 фаза — підготовка, яка передбачає виконання 

перших трьох кроків: вибір сфери для гендерного аналізу бюджету; 

оцінювання передумов та вихідної ситуації у сфері; ідентифікація 

наявних проблем у сфері; 2 фаза — аналіз. На цій фазі передбача-

ється виконання четвертого кроку — формування мети та цілей 

гендерного аналізу; 3 фаза — реалізація. Робота на цьому етапі пе-

редбачає розроблення критеріїв і показників для досягнення цілей 

гендерної рівності та розроблення і реалізацію заходів із запрова-

дження гендерних аспектів у бюджет (кроки 5 та 6); 4 фаза — кон-

троль. На цій фазі виконується останній сьомий крок гендерного 

бюджетування — контроль, оцінювання, документація [3; 28].

Підходи австрійських дослідників у сфері гендерного бюдже-

тування було використано департаментами фінансів Івано-Фран-

ківської, Луганської облдержадміністрацій та експертами проекту 

у процесі розробки методики проведення гендерної експертизи 

видатків бюджету, яка передбачає здійснення аналізу в 4 етапи: 

1) інвентаризація та огляд програми; 2) проведення дослідження 

представництва жінок і чоловіків, визначення розподілу ресурсів і 

результатів програми; 3) аналіз результатів дослідження; 4) розро-

блення рекомендацій щодо гендерної рівності. Методику гендерної 
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експертизи видатків бюджету було використано учасниками пілот-

ного проекту в ході здійснення соціального бюджетного аналізу 

обласної комплексної програми «Молодь Прикарпаття», програми 

«Розвиток освіти Івано-Франківщини» та Обласної програми роз-

витку фізичної культури та спорту Луганської області [590].

«Метод 4R» — інструмент, розроблений у Швеції в 1990 р. 

Г. Острем і Союзом муніципалітетів Швеції в рамках проекту 

«JomStod» і вдосконалений в 2000-ті роки. Метод 3R було розро-

блено місцевою владою Швеції з метою аналізу рівня впливу про-

грам та рішень на групи населення. Цей метод передбачає збір та 

обробку кількісних даних та інформації, на підставі яких прово-

диться оцінка: 1R — «Representation»: репрезентація чоловіків і 

жінок (кількісний аналіз) у різних структурах та на різних рівнях 

адміністративного апарату; 2R — «Resources»: аналіз розподілу фі-

нансових ресурсів між чоловіками та жінками; 3R — «Relia»: аналіз 

причин гендерного розподілу ресурсів і нерівності в представни-

цтві по статі. Метод 3R доповнено 4R — «Realisation»: формулю-

вання нових цілей і заходів та супроводження реалізації встановле-

них стратегічних пріоритетів політики [30].

«Три етапи гендерно-орієнтованого бюджетування Шейли Кві-
нн». Ці етапи відповідають повному циклу процесів, необхідних 

для застосування ґендерного аспекту в якості категорії аналізу і 

контролю в рамках бюджету. Етап 1 — аналіз бюджету з точки зору 

комплексного підходу до проблеми гендерної рівності в бюджету-

ванні. Цей етап аналізу передбачає підготовку звіту про кінцевих 

споживачів або одержувачів бюджетних програм та проведення 

дослідження всіх видів пільг, допомог, соціальних виплат з розбив-

кою по статі. Розраховується вартість одиниці державних послуг на 

людину. Етап 2 — переформулювання статей витрат з метою досяг-

нення кращих результатів в області гендерної рівності. Внесення 

відповідних змін до бюджету з метою усунення нерівності, якщо 

аналіз показує, що бюджетні ресурси розподілені з порушенням 

принципів гендерної рівності. У деяких випадках передбачається 
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вжиття таких заходів, як введення тимчасових додаткових статей 

витрат або зміни певної статті фінансування для виправлення не-

рівності і уточнення цільових потреб, для яких створена та чи інша 

стаття витрат. Етап 3 — системна робота з включення гендерних 

елементів в усі бюджетні процеси. Третій етап в цілому відображає 

процес підготовки та виконання бюджету з урахуванням впрова-

дження гендерної складової. Інтеграція гендерно-орієнтованого 

бюджетування передбачає зміну методів роботи над бюджетом та 

систематичну роботу із впровадження нових підходів в щоденні 

операційні процеси, щоб питання рівності утвердились на рефлек-

торному рівні.

Ці три етапи є циклічними, при цьому практика аналізу і пере-

формулювання статей бюджету стає постійною в рамках зміцнення 

потенціалу та розвитку фінансових систем в області впровадження 

питань рівності [55, с. 16-20].

«7 інструментів Дайяни Елсон» — методика, розроблена на за-

мовлення Секретаріату Співдружності, вперше опублікована в 

1999 р. 1. Оцінка надання державних послуг та бюджетних пріо-

ритетів бенефіціарам з розбивкою за статтю. З’ясовується наскіль-

ки державна політика і програми відповідають очікуванням і по-

требам реальних або потенційних бенефіціарів на основі оцінки 

кількісних і якісних даних, отриманих за підсумками проведення 

опитувань громадської думки, фокус-груп, вивчення думок та ін. 

2. Аналіз розподілу державних видатків з розбивкою по статі. Це 

кількісний інструмент, який вимірює вартість одиниці державних 

послуг і того, як державні витрати розподіляються між чоловіками 

і жінками. Цей аналіз передбачає розрахунок вартості одиниці по-

слуги і визначення числа чоловіків і жінок, які нею користуються. 

3. Оцінка ступеня врахування гендерного підходу у здійснюваній 

політиці. Використовується для оцінки політик, які визначають 

бюджетні асигнування, з метою виявлення їх впливу на чоловіків 

і жінок. 4. Гендерно-відповідальний звіт про використання бюдже-

ту. Показує, як державні витрати в цілому, а також по профільних 
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міністерствах, мають сприяти досягненню гендерної рівності. 5. Ана-

ліз бюджету с точки зору використання часу з розбивкою по статі. 

Метою цього аналізу є визначення способу кількісного вираження 

неоплачуваної праці, демонстрації розподілу цієї праці між чолові-

ками і жінками і розробки бюджетної політики, яка враховує вне-

сок неоплачуваної праці в економіку. 6. Аналіз концепції економіч-

ної політики на середньостроковий період з урахуванням гендер-

ного підходу. 7. Аналіз розподілу державних доходів з розбивкою по 

статі. Цей аналіз розглядає прямі і непрямі форми оподаткування з 

метою розрахунку розміру податків, які платять різні категорії осіб 

[23]. Д. Елсон вважає, що набір інструментів може бути використа-

ний для інтеграції гендерного аспекту на таких рівнях прийняття 

рішень: макроекономічні показники;  виділення ресурсів;  ефек-

тивність і результативність використання ресурсів при наданні 

послуг [24].

Іншими відомими методами і підходами є «Бельгійський під-

хід в області законодавства з гендерно-орієнтованого бюджетуван-

ня», «Жіночий бюджетний доклад» тощо.

В основі української практики лежить вивчення досвіду різ-

них країн із впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування 

та практична робота в Україні на рівні окремих секторів. Експер-

тами ГО «Бюро гендерних стратегій та бюджетування» за підтрим-

ки Програми ООН Жінки та Представництва Фонду ім. Фрідріха 

Еберта в Україні була розроблена методика гендерно-орієнтова-

ного бюджетування з метою забезпечення інтегрування гендерної 

складової до бюджетів різних рівнів: державного, обласного, міс-

цевого, а також бюджетів окремих галузей, установ, організацій 

тощо. Українська практика впровадження гендерно-орієнтованого 

бюджетування мала за мету адаптувати методики, які довели свою 

ефективність до українських реалій. Ця методика включала п’ять 

етапів та виконання взаємопов’язаних кроків на кожному етапі.

Етап 1. Оцінка вихідної ситуації і можливостей для роботи в 

конкретній сфері. На цьому етапі аналізується середовище, в якому 
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впроваджується гендерно-орієнтоване бюджетування, визнача-

ються зовнішні фактори, зацікавлені особи, системно вивчаються 

нормативно-розпорядчі документи, що стосуються бюджетного 

процесу, виявляються й зіставляються наявні ґендерні проблеми із 

наявним фінансуванням. Робота на цьому етапі передбачає вико-

нання таких кроків: аналіз зацікавлених сторін (визначення цільо-

вих груп і бенефіціарів), оцінка організаційних і кадрових переду-

мов реалізації, складання «ґендерного профілю» (аналіз статистич-

них даних).

Етап 2. Проведення ґендерного аналізу бюджету (галузі/про-

грами, заходів). Робота на цьому етапі зосереджена на виокремленні 

гендерно-специфічних видатків — фінансових ресурсів, спрямова-

них безпосередньо на чоловіків і жінок, видатків на персонал і ді-

яльність органів влади та місцевого самоврядування із забезпечення 

ґендерної рівності, на програми із забезпечення ґендерної рівності. 

Аналіз на цьому етапі має включати проведення: оцінки вартості по-

слуг, оцінки витрат на персонал, порівняльного аналізу фінансуван-

ня галузі/програми за роками, оцінки ефективності послуг.

Етап 3. Ідентифікація гендерно-специфічних проблем, мети і 

завдань гендерно-орієнтованого бюджетування. Діяльність на цьо-

му етапі спрямована на: виявлення наявної ґендерної нерівності та 

політичних рішень і заходів, що посилюють таку нерівність; фор-

мування гендерно-специфічної мети та завдань бюджетної політи-

ки, спрямованих на розв’язання ґендерно-специфічних проблем.

Етап 4. Формування гендерно-чутливих бюджетних пропози-

цій і розрахунок витрат на їх впровадження. На цьому етапі обчис-

люються необхідні витрати і плануються заходи, які дають громад-

ськості змогу брати участь у контролі за використанням коштів, що 

розподіляються через бюджет. Така діяльність передбачає прове-

дення трьох взаємопов’язаних кроків: визначення заходів у рамках 

бюджету сектора/програми, яка сприятиме досягненню ґендерної 

рівності, розрахунок витрат на досягнення цілей ґендерної рівно-

сті, визначення структури відповідальності і фінансування.
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Етап 5. Оцінка ґендерного впливу планованих бюджетних за-

ходів. Оцінку ґендерного впливу планованих бюджетних заходів не-

обхідно здійснювати на щорічній основі через звіти про діяльність 

державних установ, де основна увага приділятиметься досягнутим 

результатам і ефективності використання бюджетних коштів. Такі 

звіти в перспективі необхідно включати до законопроекту про бю-

джет як обов’язковий аналітичний матеріал.

Використання методики ґендерно-орієнтованого бюджету-

вання експертами ГО «Бюро ґендерних стратегій та бюджетування» 

за підтримки ООН Жінки та Представництва Фонду ім. Фрідріха 

Еберта в Україні продемонструвало на практиці можливість інте-

грування ґендерної складової до бюджетів різних рівнів: державно-

го, регіонального (обласного), місцевого, а також бюджетів окре-

мих галузей, установ, організацій тощо. Запропонований алгоритм 

є досить універсальним, проте варто враховувати ситуацію децен-

тралізації та перерозподілу фінансів між «центром» та регіонами, 

формування громад [356].

Детальніше розглянемо другий етап методики «Проведення 

ґендерного аналізу бюджету», оскільки гендерний аналіз лежить в 

основі будь-якої ініціативи гендерно-орієнтованого бюджетуван-

ня та є основним компонентом роботи з гендерно-орієнтованого 

бюджетування. Найбільшого поширення серед різних інструментів 

гендерного аналізу набув гендерний бюджетний аналіз, що є одним 

з видів аналізу політики і однією з цілей більшості гендерних бю-

джетних ініціатив. Метою гендерного бюджетного аналізу є оцінка 

кінцевих результатів виконання бюджету і створення інформацій-

ної бази для обґрунтування планових показників, які враховуються 

під час формування бюджету, а також у процесі здійснення бюджет-

ної політики в наступний бюджетний період; виявлення факторів 

і причин, що негативно впливають на виконання планових показ-

ників бюджету; виявлення резервів збільшення доходів бюджету; 

визначення економічної і соціальної ефективності здійснення 
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бюджетних видатків; удосконалення бюджетного процесу та між-

бюджетних відносин [489].

За допомогою гендерного бюджетного аналізу досліджуються 

характерні для жінок і чоловіків конкретні види діяльності, умови 

існування, потреби, їх доступ до ресурсів і контроль над ресурсами, 

а також доступ до переваг розвитку і процесів ухвалення рішень. 

Результатом гендерного бюджетного аналізу є рекомендації щодо 

вдосконалення програм, які фінансуються з бюджету, а також бю-

джетної і галузевих політик, з метою поліпшення їх відповідності 

реальним потребам різних статей і різних соціальних груп. Голов-

ним питанням гендерного бюджетного аналізу є визначення впли-

ву бюджетних заходів та відповідної політики на гендерну рівність.

Робочими групами в міністерствах, областях та м. Києві впро-

довж 2016 р. був проведений гендерний бюджетний аналіз 26 про-

грам, що фінансуються за рахунок державного та місцевих бюдже-

тів, який дав оцінку різним впливам наявних напрямків політики, 

програм і законодавчих актів у галузях освіти, охорони здоров’я, 

соціального захисту та соціального забезпечення, молодіжної по-

літики, фізичної культури і спорту на жінок і чоловіків з різних со-

ціальних та демографічних груп. Ретельне вивчення досвіду різних 

країн у впровадженні ґендерного бюджетування та практична ро-

бота в Україні дає можливість узагальнити підходи до проведення 

ґендерного бюджетного аналізу. Робочі групи, що працювали над 

місцевими ґендерними бюджетними ініціативами використовува-

ли певні методи та інструменти аналізу: аналітичний, прогнозний, 

програмний, експертний, нормативний, порівняльний, соціоло-

гічний та ін. Загальна схема роботи ґендерного бюджетного аналізу 

в рамках місцевих проектів виглядає так [197]:

Крок 1. Визначення гендерних проблем у галузі: аналіз ситуа-

ції. Аналіз спрямований на отримання належного огляду цільової 

групи конкретної програми, виявлення можливих відмінностей 

у становищі цієї групи, її практичних і стратегічних потребах та 

пріоритетах, а також з’ясування існуючих проявів нерівності між 
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жінками та чоловіками (або підгрупами жінок та чоловіків), які не-

обхідно усувати за допомогою державної чи регіональної політики.

Крок 2. Базовий рівень: збір інформації про програми, що під-

лягають аналізу. На цьому кроку визначають цілі програми, головні 

напрями діяльності за програмою, розмір бюджету, виділеного на 

програму, частку фінансування, яка надходить з державного чи міс-

цевих бюджетів, а яка з інших джерел. Вивчаються питання вклю-

чення до програми конкретних цілей щодо посилення гендерної 

рівності або цілей, чітко орієнтованих на поліпшення становища 

жінок або чоловіків, та призначаються відповідальні за розробку 

програми та її реалізації.

Крок 3. Проведення гендерного аналізу програм (заходів, по-

слуг). На основі огляду програми та зібраної інформації про стано-

вище цільової групи й визначених гендерних проблем можна про-

водити гендерний аналіз програми, застосовуючи для цього різні 

аналітичні інструменти. Під час проведення цього кроку аналізу 

підлягає: оцінка існуючої нерівності та викликів стосовно гендер-

ної рівності; аналіз бенефіціарів та споживачів програм (заходів, 

послуг); аналіз задоволеності жінок і чоловіків — споживачів про-

грам (заходів, послуг); аналіз процесу прийняття рішень про запро-

вадження програм (заходів, послуг); аналіз впливу програм (захо-

дів, послуг) на гендерну рівність.

Крок 4. Проведення гендерного аналізу бюджетних видатків. 

Аналіз споживачів та бенефіціарів, проведений в попередньому 

кроці на цьому етапі об’єднується з аналізом бюджетів. Аналіз роз-

поділу видатків із розбивкою за статтю полягає у визначенні вар-

тості програм (заходів, послуг). Цей аналіз ґрунтується на обчис-

ленні собівартості одиниці послуг і кількості її споживачів. Оцінка 

достатності обсягів бюджетних видатків полягає в аналізі достат-

ності обсягу бюджетних видатків для реалізації програми у гендер-

но-чутливий спосіб.

Крок 5. Формування цілей та рекомендацій з посилення ген-

дерної рівності. Рекомендації щодо програмних заходів можуть 
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торкатися таких питань: внесення змін в заходи для досягнення ці-

лей гендерної рівності і кращого задоволення пріоритетів, потреб 

та інтересів жінок і чоловіків; забезпечення рівного доступу жінок і 

чоловіків до різних видів діяльності; поліпшення процесу надання 

послуг; інтегрування гендерного аспекту до програмної діяльності 

та ін. Рекомендації щодо видатків бюджетів можуть торкатися змін: 

у бюджетних видатках в рамках програми для кращого досягнення 

цілей гендерної рівності; визначенні показників для оцінки про-

гресу в досягненні цілей; зборі та наданні додаткових статистич-

них даних. На основі розроблених рекомендацій доцільно розра-

хувати вартість витрат на цілі гендерної рівності [380]. Розрахунок 

вартості витрат є інструментом, за допомогою якого складається 

орієнтовний кошторис видатків на реалізацію тієї чи іншої про-

грами чи політики. Цей розрахунок є важливим елементом світової 

економічної моделі та й моделі економіки на рівні держави чи її 

окремої адміністративної одиниці, оскільки чітко розраховані ви-

трати дають можливість мобілізувати фінансові ресурси для заходів 

у різних сферах. В основу підходу покладено методи розрахунку, що 

використовуються для обчислення собівартості одиниці продукції, 

виконаних робіт і послуг, засобів виробництва, де одиниця є клю-

човим об’єктом калькуляції для подальшого обчислення загальних 

потреб у ресурсах.

Калькуляція витрат на цілі гендерної рівності — це «грошова 

оцінка ресурсів: як фінансових, так і нефінансових, які мають бу-

ти інвестовані в реалізацію державної політики ґендерної рівності. 

Калькуляція включає також технічний і політичний процеси, які 

мають на меті вплинути на суспільне планування та складання бю-

джету, які можуть сприяти подоланню прогалин щодо ґендерної 

рівності та розширенню прав і можливостей жінок» [14].

Визначення необхідних обсягів ресурсів для втілення пріори-

тетів ґендерної політики у життя є основною метою калькуляції. 

Такий підхід допомагає визначити реальну вартість заходів у сфері 

ґендерної політики, а також сприяти її втіленню та контролю.
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Особливістю методу є те, що його можна використовувати 

як інструмент ґендерного аналізу. Зіставлення результатів такого 

аналізу з фактичними витратами держави сприятиме підвищенню 

ефективності використання бюджетних коштів, врахуванню ґен-

дерних потреб населення.

Розрахунок вартості витрат на цілі ґендерної рівності повинен 

бути інтегрований до ґендерного аналізу поточних програм і бю-

джетів. Він дає можливість оцінити потреби у фінансуванні заходів 

ґендерної рівності в рамках більш широкого планування процесу 

бюджетування. У рамках гендерно-орієнтованого бюджетуван-

ня цей метод застосовується на етапі визначення цілей політики 

(програми, заходу) та обсягів ресурсів на їх досягнення. В рамках 

української методики гендерно-орієнтованого бюджетування за-

стосовано саме такий підхід, де розрахунок витрат є обов’язковим 

етапом впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування.

Існує багато моделей методу калькуляції витрат, розроблених 

різними авторами та установами, які успішно використовуються 

у світовій практиці. Ці моделі можуть бути застосовані як на рівні 

країни, так і окремих територій, і мають сенс як частина національ-

ної стратегії, в якій беруть участь усі зацікавлені сторони.

Пошук шляхів для підвищення ефективності розподілу бю-

джетних асигнувань є одним із завдань ґендерних бюджетних іні-

ціатив, оскільки вони мають бути спрямованими на забезпечення 

збалансованого обліку інтересів та потреб жінок і чоловіків. Такий 

підхід є певною мірою споріднений з методами бюджетування, орі-

єнтованими на соціально значущий результат, які останніми ро-

ками широко застосовує багато країн. У кожній країні ці методи 

бюджетування можуть називатися по-різному. Наприклад, бюдже-

тування, орієнтоване на результат, управління продуктивністю або 

ефективністю, програмно-цільовий метод тощо. Однак усі вони 

мають спільну мету, що полягає в досягненні конкретного, як пра-

вило, довгострокового результату, який максимально відповідає 

потребам суспільства [808, с. 6].
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Вперше питання про зв’язок гендерного бюджетування і бю-

джетування, орієнтованого на результат, торкнулася Р. Шарп у сво-

їй роботі «Бюджетування в цілях рівності і справедливості». Вона 

підкреслила, що обидва підходи мають спільні риси: вони орієнто-

вані на результати, містять чітко визначені показники досягнення 

цих результатів та спрямовані на підвищення ефективності управ-

ління бюджетним процесом [61].

Метод розрахунку вартості витрат може розглядатись як ін-

струмент програмно-цільового методу бюджетування, а також як 

складова стратегії досягнення гендерної рівності, яка реалізується 

через бюджет. В умовах проведення бюджетної реформи в Украї-

ні застосування такого підходу є вкрай своєчасним. Адже впро-

вадження програмно-цільового методу бюджетування робить цей 

підхід затребуваним, оскільки передбачає перехід на програмне 

складання бюджетів на всіх рівнях. Реформи у сфері запроваджен-

ня програмно-цільового методу забезпечили методичну базу для 

вдосконалення бюджетного процесу шляхом зосередження на ген-

дерно і соціально-орієнтованих результатах.

Впровадження методики гендерно-орієнтованого бюджету-

вання у програмно-цільовий метод на всіх рівнях урядування може 

істотно сприяти досягненню цілей програмно-цільового методу: 

забезпечення прозорості бюджетного процесу, бюджетних коштів і 

результатів виконання бюджетної програми; оцінювання та аналіз 

досягнення поставлених цілей та виконання завдань, ураховуючи 

гендерні аспекти; сприяння роботі розпорядників коштів щодо до-

сягнення запланованих результативних показників; підвищення 

якості розроблення бюджетної політики, ефективності розподілу і 

використання бюджетних коштів; інформування громадян про хід 

планування та виконання бюджету з метою їх залучення до процесу 

ухвалення управлінських рішень [44, с. 7].

Як програмно-цільовий метод, так і гендерно-орієнтоване бю-

джетування зосереджені на результатах і на ширшому циклі плану-

вання, реалізації та оцінювання політики [135].
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Стратегія реформування системи управління державними 

фінансами на 2017–2020 роки визначає: «Застосування програм-

но-цільового методу у бюджетному процесі в Україні все ще здійс-

нюється без забезпечення виконання обов’язкових умов, а саме: 

наявності довгострокової стратегії розвитку України і запроваджен-

ня стратегічного і середньострокового бюджетного планування. Як 

наслідок, програмно-цільовий метод використовується лише фор-

мально. Мінфін вживає заходів з метою підвищення ефективнос-

ті програмно-цільового методу». «Програмно-цільовий метод має 

забезпечувати оптимальне використання обмежених ресурсів бю-

джету для досягнення максимальної ефективності і якості надання 

послуг державою… Подальше удосконалення системи результатив-

них показників бюджетних програм має бути спрямовано на по-

силення їх орієнтованості на висвітлення обсягу і якості надання 

державних послуг та рівня задоволення їх отримувачів» [706].

Гендерний бюджетний аналіз та програмно-цільовий метод 

мають на меті зосередження уваги на підсумках і результатах бю-

джетної політики (тоді як за традиційних методів бюджетування 

визначальними є обсяги видатків). Розширена підзвітність, поси-

лення демократії, прозорість, краща структура управління, — це 

елементи обох підходів. Крім того, програмно-цільовий метод пе-

редбачає наявність системи оцінювання та моніторингу виконання 

бюджетних програм [424, с. 31], що є необхідною умовою для здійс-

нення гендерного аналізу таких програм. Таким чином, сферу за-

стосування програмно-цільового методу можна розширити, а його 

ефективність — покращити шляхом інтеграції гендерних аспектів.

Формування бюджету з урахуванням гендерного аспекту ви-

суває певні вимоги до складання та подання бюджетних запитів і 

паспортів бюджетних програм галузевими міністерствами та орга-

нами влади, що передбачає високий рівень взаємоузгодженості та 

взаємодії органів державного апарату. Бюджетні програми у галузях 

державного управління, охорони здоров’я, освіти, культури, соці-

ального захисту та соціального забезпечення, фізичної культури та 
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спорту, молодіжних програм тощо містять завдання та спрямовані 

на їх виконання результативні показники щодо: затрат, продукту, 

ефективності, якості [425, с. 104]. До складу таких показників до-

цільно включити «гендерні показники» або «показники досягнен-

ня гендерної рівності», які б використовувались для оцінювання 

врахування гендерних аспектів у бюджетному процесі.

Зазначені нами пропозиції потребують внесення змін до 

Бюджетного кодексу України, що передбачатиме застосування 

гендерного аспекту у програмно-цільовому методі на стадіях бю-

джетного процесу, а також до нормативно-правових актів, що за-

стосовуються у бюджетному процесі та регулюють формування 

бюджетних запитів та паспортів бюджетних програм: Наказ Мініс-

терства фінансів України від 29 грудня 2002 р. № 1098 «Про паспор-

ти бюджетних програм»; Наказ Міністерства фінансів України від 

06 червня 2012 р. № 687 «Про затвердження Інструкції з підготов-

ки бюджетних запитів»; Наказ Міністерства фінансів України від 

10 грудня 2010 р. № 1536 «Про результативні показники бюджетної 

програми», а також до нормативно-правових актів що регулюють 

типові переліки бюджетних програм у галузях бюджетної сфери на 

місцевому рівні.

Отже, підсумовуючи висвітлення розділу гендерного бюдже-

тування, можемо зробити такі висновки.

1. Історія розвитку гендерного бюджетування як інструменту 

гендерної політики має порівняно нещодавнє походження. Його 

виникнення датоване кінцем ХХ ст. та пов’язане із іменами британ-

ської дослідниці Д. Елсон (Diane Elson) та австралійської дослід-

ниці Р. Шарп (Rhonda Sharp), які на науковому рівні досліджували 

питання гендерного бюджетування. Щодо нашої країни, то гендер-

не бюджетування перебуває на стадії вивчення та дослідження на 

місцевих рівнях та на стадії свого становлення й запровадження у 

національну систему. Тенденціями розвитку гендерного бюджету-

вання в Україні може стати: підвищення ефективності державних 

витрат, якості програм та послуг для населення, підвищення темпів 
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економічного розвитку територій, ефективність реалізації політик 

і забезпечення більшої підзвітності урядових органів; удоскона-

лення законів і політики з метою подолання наявних гендерних 

проблем; зменшення гендерної нерівності і надання поштовху роз-

витку гендерно-чутливої політики; здійснення моніторингу досяг-

нення політичних цілей і заяв щодо гендерної рівності; заохочення 

досягнення цілей гендерної рівності та розвитку людського потен-

ціалу; підвищення прозорості, підзвітності та участі громадськості 

в плануванні і реалізації бюджетів; підвищення ефективності між-

народної допомоги.

2. Необхідно розрізняти терміни «гендерний бюджет» і «ген-

дерне бюджетування». Гендерне бюджетування є одним із інстру-

ментів досягнення гендерної рівності, механізм якого охоплює 

політичну, економічну та соціальну сфери забезпечення рівно-

сті жінок та чоловіків. Гендерно-орієнтоване бюджетування є ін-

струментом, який дає можливість реалізувати державну політику 

гарантування рівних прав і можливостей жінок і чоловіків за ра-

хунок бюджетних коштів. Гендерний бюджет (гендерно-орієнто-

ваний бюджет, гендерно-чутливий бюджет, гендерно-відповідаль-

ний бюджет) — всі ці терміни є синонімами. Гендерні бюджети не 

є окремими для жінок і чоловіків, це засіб інтегрування гендерних 

аспектів до державної політики та бюджетів різних управлінь, від-

ділів і закладів. Враховуючи положення наявних визначень гендер-

ного бюджету, запропоновано таке визначення поняття: гендерний 

бюджет — це збалансоване врахування потреб та інтересів жінок 

і чоловіків шляхом запровадження методів, спрямованих на ін-

теграцію гендерної складової у бюджетний процес на всіх ланках 

бюджетної системи. Гендерно-орієнтоване бюджетування поєднує 

два процеси, не пов’язані між собою: забезпечення гендерної рів-

ності і управління державними фінансами. З одного боку, заходи 

із забезпечення гендерної рівності переважно відносять до сфери 

захисту прав людини. З іншого боку, управління державними фі-

нансами часто сприймається як суто технічний процес розподілу 
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фінансових ресурсів, у тому числі і через бюджет. Гендерно-орієн-

товане бюджетування поєднує ці процеси та засвідчує той факт, що 

принципи гендерної рівності можуть і повинні бути включені у бю-

джетний процес.

3. Ключовими принципами гендерно-орієнтованого бюджету-

вання є прозорість, партнерство і співробітництво між фахівцями 

з бюджетування та експертів у галузі гендерної рівності, а також 

участь зацікавлених сторін поза Урядом (громадянського суспіль-

ства та зовнішніх експертів) на всіх етапах діяльності; розуміння 

гендеру — знання того, як гендер та гендерні відносини побудовані 

у суспільстві та як їх оцінює Уряд; політична воля (прихильність) із 

забезпечення роботи в сфері гендерної рівності на довгострокову 

перспективу; встановлення нових вимог до системи збору статис-

тичних даних (суттєві недоліки щодо збору даних перешкоджають 

проведенню гендерно-чутливого аналізу).

4. На початку 2000 р. понад 40 країн світу тією чи іншою мі-

рою застосували стратегію гендерного бюджетування. У багатьох 

випадках ініціатива стримувалася відсутністю статистичних даних 

або відсутністю співпраці з боку уряду різних рівнів. Проте багато 

країн почали реалізацію гендерних бюджетів як пілотних проектів 

і в окремих країнах такі проекти досягли значних успіхів. Напри-

клад, в Австрії, Бельгії, Великобританії, Іспанії тощо були ухвалені 

закони, які сприяли досягненню гендерної рівності через бюджет, 

а також впровадженню гендерного бюджетування на державному 

рівні. Нині понад 90 країн світу впроваджують різні гендерні бю-

джетні ініціативи, які охоплюють громадянське суспільство, уряди 

і міжнародні організації. В Україні понад десять років за підтримки 

різних міжнародних програм і проектів впроваджуються різнома-

нітні ґендерні бюджетні ініціативи. Це дало змогу отримати певний 

вітчизняний досвід ґендерного бюджетного аналізу та інтеграції 

ґендерних підходів до бюджетів різних рівнів.

5. Проект «Гендерне бюджетування в Україні» передбачає про-

ведення ґендерного аналізу місцевих бюджетів, окремих цільових 
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та бюджетних програм та розробку за їх результатами ґендерних 

бюджетних ініціатив. Результати цього проекту пов’язані з подаль-

шим удосконаленням бюджетного процесу шляхом впровадження 

гендерно-орієнтованого бюджетування. Слід зауважити, що за-

гальні підходи проекту базуються на найкращій міжнародній прак-

тиці й передбачають, по-перше, апробацію роботи з гендерно-орі-

єнтованого бюджетування на рівні пілотних галузевих міністерств і 

областей, по-друге — розгортання пілотної роботи на рівень більш 

комплексного впровадження, а саме здійснення необхідних змін у 

документах, які використовуються у бюджетному процесі на дер-

жавному і регіональному рівнях. Метою проекту є забезпечення 

підготовки першого гендерно-орієнтованого бюджету в Україні на 

2019 р.

6. Нормативна база гендерного бюджетування в Україні пред-

ставлена нормативно-правовими актами, спрямованими на реалі-

зацію жінками і чоловіками рівних прав і можливостей. Насампе-

ред, це Конституція України, ст. 7 Бюджетного кодексу України, 

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків», «Державна програма з утвердження ґендерної 

рівності в українському суспільстві на період до 2010 року», «Дер-

жавна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків на період до 2016 року», Стратегія реформування сис-

теми управління державними фінансами на 2017–2020 роки. Важ-

ливо також зауважити, що Україна ратифікувала кілька міжнарод-

них правових актів щодо забезпечення рівності жінок і чоловіків 

та ліквідації всіх форм дискримінації. Це Конвенція ООН про лік-

відацію всіх форм дискримінації щодо жінок, ратифікація Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони. Чинне законодавство ство-

рює широку правову базу для інтегрування соціальних аспектів у 

процеси формування бюджетів в Україні. Але відсутність єдиного 

загальнодержавного стратегічного документа, який би визначав 
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необхідність здійснення гендерно-орієнтованого бюджетування 

та закріпив методологічне підґрунтя його реалізації, гальмує про-

цес запровадження гендерно-орієнтованого бюджетування. Вирі-

шення проблеми існування нерівності між жінками і чоловіками 

та розподілу державних ресурсів з урахуванням гендерного аспекту 

можливо шляхом запровадження в бюджет елементів гендерного 

бюджетування та гендерного аналізу на законодавчому рівні.

7. Не існує єдиного підходу або моделі гендерно-орієнтова-

ного бюджетування, оскільки різні країни орієнтуються на різних 

учасників (уряд, парламент, неурядові організації), різні стратегії, 

завдання та мають справу з різною політичною ситуацією, культур-

ною традицією тощо. У рамках різних бюджетних ініціатив у різних 

країнах використовувались різноманітні методи та засоби аналізу. 

В основі національної практики лежить вивчення досвіду різних 

країн із впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування та 

практична робота в Україні на рівні окремих секторів. Українська 

практика впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування 

мала за мету адаптувати методики, які довели свою ефективність, 

до українських реалій. Використання методики гендерно-орієнто-

ваного бюджетування експертами ГО «Бюро ґендерних стратегій 

та бюджетування» за підтримки ООН Жінки та Представництва 

Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні продемонструвало на практиці 

можливість інтегрування гендерної складової до бюджетів різних 

рівнів: державного, регіонального (обласного), місцевого, а також 

бюджетів окремих галузей, установ, організацій тощо. Запропоно-

ваний алгоритм є досить універсальним, проте варто враховувати 

ситуацію децентралізації та перерозподілу фінансів між «центром» 

та регіонами, формування громад.

8. Основним компонентом роботи з гендерно-орієнтованого 

бюджетування є гендерний аналіз. Найбільшого поширення серед 

різних інструментів гендерного аналізу набув гендерний бюджет-

ний аналіз, що є одним із видів аналізу політики і однією з цілей 

більшості гендерних бюджетних ініціатив. Метою гендерного 
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бюджетного аналізу є оцінка кінцевих результатів виконання бю-

джету і створення інформаційної бази для обґрунтування планових 

показників, які враховуються під час формування бюджету, а також 

у процесі здійснення бюджетної політики в наступний бюджетний 

період; виявлення факторів і причин, що негативно впливають 

на виконання планових показників бюджету; виявлення резервів 

збільшення доходів бюджету; визначення економічної і соціальної 

ефективності здійснення бюджетних видатків; удосконалення бю-

джетного процесу та міжбюджетних відносин.

9. До гендерного аналізу поточних програм і бюджетів повинен 

бути інтегрований розрахунок вартості витрат на цілі гендерної рів-

ності, який дає можливість оцінити потреби у фінансуванні заходів 

гендерної рівності в рамках більш широкого планування процесу 

бюджетування. Метод розрахунку вартості витрат на цілі гендерної 

рівності включає в себе аналіз усього бюджетного процесу, серед 

іншого — стратегій і політики. Такий підхід є певною мірою спо-

ріднений з методами бюджетування, орієнтованими на соціально 

значущий результат, які останніми роками широко застосовує ба-

гато країн. Метод розрахунку вартості витрат може розглядатися як 

інструмент програмно-цільового методу бюджетування, а також як 

складова стратегії досягнення гендерної рівності, яка реалізується 

через бюджет. Цей метод дозволяє встановлювати кількісні цілі для 

розпорядників бюджету та дає змогу виділяти кошти для досягнен-

ня цих цілей. Впровадження програмно-цільового методу бюдже-

тування робить цей підхід затребуваним, оскільки передбачає пе-

рехід на програмне складання бюджетів на всіх рівнях.

10. Впровадження методики гендерно-орієнтованого бюдже-

тування у програмно-цільовий метод на всіх рівнях урядування мо-

же істотно сприяти досягненню цілей програмно-цільового методу: 

забезпечення прозорості бюджетного процесу, бюджетних коштів і 

результатів виконання бюджетної програми; оцінювання та аналіз 

досягнення поставлених цілей та виконання завдань, ураховуючи 

гендерні аспекти; сприяння роботі розпорядників коштів щодо до-
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сягнення запланованих результативних показників; підвищення 

якості розроблення бюджетної політики, ефективності розподілу і 

використання бюджетних коштів; інформування громадян про хід 

планування та виконання бюджету з метою їх залучення до проце-

су ухвалення управлінських рішень. Програмно-цільовий метод і 

гендерно-орієнтоване бюджетування зосереджені на результатах і 

на ширшому циклі планування, реалізації та оцінювання політики. 

Гендерний бюджетний аналіз та програмно-цільовий метод мають 

на меті зосередження уваги на підсумках і результатах бюджетної 

політики (тоді як за традиційних методів бюджетування визначаль-

ними є обсяги видатків). Розширена підзвітність, посилення демо-

кратії, прозорість, краща структура управління — це елементи обох 

підходів.

11. Формування бюджету з урахуванням гендерного аспекту 

висуває певні вимоги до складання та подання бюджетних запитів 

і паспортів бюджетних програм галузевими міністерствами та орга-

нами влади, що передбачає високий рівень взаємоузгодженості та 

взаємодії органів державного апарату. Бюджетні програми у галузях 

державного управління, охорони здоров’я, освіти, культури, соці-

ального захисту та соціального забезпечення, фізичної культури та 

спорту, молодіжних програм тощо містять завдання та спрямовані 

на їх виконання результативні показники щодо: затрат, продукту, 

ефективності, якості. До складу таких показників доцільно вклю-

чити «гендерні показники» або «показники досягнення гендерної 

рівності», які б використовувались для оцінювання врахування 

гендерних аспектів у бюджетному процесі. Зазначені пропозиції 

потребують внесення змін до Бюджетного кодексу України, що пе-

редбачатиме застосування гендерного аспекту у програмно-цільо-

вому методі на стадіях бюджетного процесу, а також до норматив-

но-правових актів, що застосовуються у бюджетному процесі та ре-

гулюють формування бюджетних запитів та паспортів бюджетних 

програм: Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 р. 

№ 1098 «Про паспорти бюджетних програм»; Наказ Міністерства 
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фінансів України від 06 червня 2012 р. № 687 «Про затвердження 

Інструкції з підготовки бюджетних запитів»; Наказ Міністерства 

фінансів України від 10 грудня 2010 р. № 1536 «Про результативні 

показники бюджетної програми», а також до нормативно-право-

вих актів що регулюють типові переліки бюджетних програм у га-

лузях бюджетної сфери на місцевому рівні.

3.5. Гендерна експертиза у механізмі забезпечення 

принципу гендерної рівності

Суттєвою перешкодою на шляху успішного встановлення 

принципів гендерної рівності є низька якість гендерно-правової 

експертизи законодавчих актів, як тих, які вже були прийняті і 

діють, так і тих, що перебувають на стадії розробки, через що не-

доліки законопроектів і діючих актів законодавства не завжди усу-

ваються, що створює безліч проблем для громадян України через 

порушення балансу рівності у реалізації прав та можливостей чо-

ловіків та жінок.

Істотно підвищити якість законопроектів, проаналізувати 

можливі наслідки впливу законів і знайти в них недоліки до мо-

менту прийняття Верховною Радою України остаточного рішення 

дозволить своєчасна, ретельна і професійна правова експертиза, 

невід’ємною частиною якої є власне гендерно-правова експертиза.

Питанню гендерно-правової експертизи у вітчизняній науці 

приділено недостатньо уваги. Сучасна наука, обійшовши сторо-

ною напрям гендерно-правової експертизи, зосередила свою увагу 

на інших (хоча й не менш важливих) питаннях, що обумовлює не-

достатню наукову розробку цього напряму.

Зазначені питання, в тому чи іншому аспектах, досліджува-

ли такі науковці: Н. Болотіна, М. Буроменський, Ю. Галустян, 

Н. Грицяк, О. Дашковська, Л. Кобелянська, Л. Кормич, К. Лев-

ченко, О. Матвієнко, Т. Мельник, В. Никифоренко, Н. Оніщенко, 
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А. Олійник, Е. Плісовська, З. Ромовська, О. Руднєва, Н. Римашев-

ська, Ю. Рощин, Л. Смоляр, О. Тодорова, М. Томашевська, О. Ува-

рова, Г. Христова та ін. Однак у нашій країні ще бракує ґрунтовно-

го аналізу проблем гендерно-правової експертизи, вирішення яких 

необхідне для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків в усіх сферах життєдіяльності людини.

Ключовою проблемою є удосконалення механізму (проце-

дури) здійснення гендерно-правової експертизи, а саме її етапів. 

Першочерговими (важливішими) завданнями є визначення зако-

нодавчого підґрунтя гендерно-правової експертизи в Україні, вра-

ховуючи наведені інтерпретації поняття гендерно-правової екс-

пертизи висунути її власну дефініцію, аналіз підходів вітчизняних 

та зарубіжних науковців до вирішення зазначеної проблеми, щодо 

удосконалення механізму здійснення гендерно-правової експер-

тизи, надати свої рекомендації з удосконалення процедури здійс-

нення гендерно-правової експертизи шляхом визначення її чітких 

етапів, які відрізняються від тих, що запропоновані науковцями та 

закріплені в Методичних рекомендаціях щодо проведення гендер-

но-правових експертиз. Вже більш як 10 років фахівцями Міністер-

ства юстиції України здійснюється гендерно-правова експертиза, 

однак за цей час удосконалення механізму здійснення останньої на 

законодавчому рівні не проводилось, що є підтвердженням низької 

розробки законодавства у цій сфері.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України «Деякі 

питання проведення ґендерно-правової експертизи» від 12 травня 

2006 р. № 42/5 ґендерно-правова експертиза актів законодавства 

проводиться згідно із щорічним планом, що затверджується ко-

ординатором з питань забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок та чоловіків. План проведення гендерно-правової експерти-

зи актів законодавства на відповідний рік формується на підставі 

пропозицій, що надійшли до Міністерства юстиції (Департаменту 

соціального, трудового та гуманітарного законодавства) протя-

гом року, що йому передував, від органів державної влади, органів 
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місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій неза-

лежно від форм власності, громадян, та затверджується до 31 груд-

ня кожного поточного року [289].

Такий підхід до здійснення гендерно-правової експертизи у су-

часній демократичній державі, як Україна, є неприпустимим. Для 

подолання гендерної нерівності потрібно запровадження постійно 

діючої гендерно-правової експертизи фахівцями Міністерства юс-

тиції України, яка б охоплювала чинне законодавство не спираю-

чись на будь-які пропозиції, які, в свою чергу, можуть і не надійти 

від інших суб’єктів.

Звернення до гендерної експертизи українського законодав-

ства — нагальна потреба часу, можливість пришвидшення його 

соціальної ходи, забезпечення свободи, рівності та розвитку осо-

бистості, створення нових форм життєдіяльності, упорядкованості 

соціальних відносин та функціонування організаційних структур у 

суспільстві [526, с. 17-18].

Поняття гендерно-правової експертизи вперше визначено у 

ст. 1 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків». Так, ґендерно-правова експертиза — це аналіз 

чинного законодавства, проектів нормативно-правових актів, ре-

зультатом якого є надання висновку щодо їх відповідності прин-

ципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Ст. 4 вищезазначеного закону регламентовано, що чинне законо-

давство підлягає гендерно-правовій експертизі. У разі встановлення 

невідповідності нормативно-правового акта принципу забезпечен-

ня рівних прав та можливостей жінок і чоловіків висновок гендер-

но-правової експертизи надсилається до органу, який прийняв такий 

нормативно-правовий акт. Розроблення проектів нормативно-право-

вих актів здійснюється з обов’язковим урахуванням принципу забез-

печення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків [266, с. 15; 662].

У свою чергу, науковці у юридичній літературі надають на-

ступні визначення поняття гендерно-правової експертизи. Так, 

Т. Мельник визначає гендерну експертизу законодавства як 
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міжнародно-правовий підхід до оцінки чинного законодавства з 

позиції свободи, справедливості та рівних статей. Гендерна екс-

пертиза українського законодавства в реальній практиці, на дум-

ку автора, є розробкою концептуальних рамок і методологій, які 

б дали змогу оцінити стан справ у законодавчій сфері з точки зору 

втілення в ній проблематики соціальної рівності статей та інтегру-

вання її в усі галузі права; на основі гендерного підходу до аналізу 

законодавства здійснення комплексного його перегляду щодо за-

кріплення рівності чоловіків і жінок та можливостей досягнення 

такої рівності, а також характеру і обсягу їх закріплення у правових 

актах, виявлення механізмів їх застосування; рекомендації щодо 

творення нових норм гендерного права відповідно до умов сучас-

ного перехідного періоду і властивих для нього перетворень; порів-

няльний аналіз українського законодавства з міжнародним досві-

дом гендерної правотворчості та правозастосування із урахуванням 

національних особливостей [520, с. 10-11]. І. Лаврінчук характери-

зує гендерну експертизу як сукупність прийомів і правил процесу 

збору достовірної інформації з урахуванням гендерних відміннос-

тей у різних сферах суспільного буття, що визначають потенційні 

наслідки його впровадження для чоловіків і жінок. Гендерна екс-

пертиза визначає дослідницький підхід (сукупність методів роз-

гляду об’єкта та його впливу на реальні явища), об’єктивно необ-

хідний при побудові законодавчих положень, складовою творення 

права. У цьому зв’язку ще Пекінська платформа дій, прийнята од-

ностайно 189-ма країнами на 4-й Всесвітній жіночій конференції 

ООН у 1995 р., також рекомендувала здійснення заходів з «інтегра-

ції гендерних підходів у законодавство, програми та проекти», пе-

редбачала «проведення аналізу їх впливу на жінок та чоловіків до 

прийняття рішень з політичного курсу» [461, с. 67-68]. Російська 

вчена О. Вороніна тлумачить поняття гендерно-правової експер-

тизи законодавства як аналіз, заснований на гендерній методології. 

Сутність гендерної методології полягає не в простому описі різни-

ці у статусах, ролях та інших аспектах життя чоловіків і жінок, але 
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в аналізі влади і домінування, що затверджуються в суспільстві за 

допомогою гендерних ролей і відносин [173]. Дослідивши різні під-

ходи до розуміння поняття гендерно-правової експертизи, пропо-

нуємо гендерно-правову експертизу визначити як невід’ємну ча-

стину правового аналізу нормативних актів, що спрямована на за-

безпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок і полягає 

у встановленні наявності дискримінаційних за статевою ознакою 

правових норм чи таких норм, що можуть призвести до обмеження 

чи переваги однієї статі над іншою у майбутньому.

Здійснюючи гендерно-правову експертизу законодавства, Укра-

їна виконує свої обов’язки перед міжнародною спільнотою, які вона 

взяла на себе приєднавшись до Віденської декларації прав людини та 

інших актів, щодо гендерної рівності та міжнародного співробітни-

цтва у цьому напрямку. Тим самим держава демонструє свою відкри-

тість до суспільства та готовність удосконалювати законодавство.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про проведення 

ґендерно-правової експертизи» від 12 квітня 2006 р. № 504 вста-

новлено: гендерно-правову експертизу чинного законодавства та 

проектів нормативно-правових актів в усіх сферах законодавства, 

що стосуються прав і свобод людини, проводить Міністерство юс-

тиції; така експертиза проводиться як складова частина правової.

Міністерством юстиції України було розроблено та затвер-

джено Інструкцію з проведення гендерно-правової експертизи. 

Інструкція визначає механізм проведення гендерно-правової екс-

пертизи чинного законодавства та проектів нормативно-правових 

актів з метою встановлення їх відповідності принципу забезпечен-

ня рівних прав та можливостей жінок і чоловіків [289].

Міністерством юстиції України спільно з Програмою рівних 

можливостей Програмою розвитку Організації Об’єднаних На-

цій були розроблені Методичні рекомендації з метою покращення 

проведення фахівцями Міністерства юстиції України гендер-

но-правової експертизи чинного законодавства та проектів норма-

тивно-правових актів.
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У вищенаведених Методичних рекомендаціях визначено, що 

гендерно-правова експертиза здійснюється щодо: а) актів чинного 

законодавства, ухвалених органами державної влади та органів міс-

цевого самоврядування України; б) актів органів влади Союзу РСР 

та Української РСР, що зберігають чинність на території України 

відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про порядок 

тимчасової дії на території України окремих актів законодавства 

СРСР»; в) багатосторонніх та двосторонніх міжнародних догово-

рів, ратифікованих Верховною Радою України [529].

О. Дашковська підходить більш комплексно до розуміння змі-

сту і предмета гендерно-правової експертизи і зазначає, що її пред-

метом є ефективність правових механізмів регулювання й регла-

ментування всіх сфер суспільного життя, що впливають на доступ 

громадян та їх об’єднань до різноманітних ресурсів, ступінь і мож-

ливість реалізації ними своїх конституційних прав. До предметного 

аналізу гендерної експертизи належать нормативно-правові акти, 

правова поведінка громадян, їх правосвідомість, а також сукупність 

соціально-економічних, культурних і політичних відносин, що за-

безпечують конструювання гендерних відносин [282]. Саме таке 

широке визначення предмета аналізу дозволяє визначити об’єктом 

гендерної експертизи всю сферу державно-правової дійсності.

При проведенні гендерно-правової експертизи проектів нор-

мативно-правових актів оцінюється відповідність проекту поло-

женням міжнародно-правових актів у сфері прав людини в частині 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків [289].

Основним завданням гендерної експертизи є впровадження 

принципу рівноправності статей через розробку правових механіз-

мів, що виражається в паритетному представництві, рівному доступі 

до прийняття рішень і ресурсів влади, рівній відповідальності. Необ-

хідно зазначити, що метою гендерної експертизи є не просто аналіз 

прав жінки як окремої категорії громадян, а дослідження більш ши-

рокого поняття — умов забезпечення гендерної рівності [282].
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С. Рябошапка звертає увагу, що метою проведення гендер-

но-правової експертизи проектів нормативно-правових актів є 

запобігання ухваленню нормативно-правових актів, які б містили 

заборонені дискримінаційні норми за ознаками статі, тобто спри-

яння утвердженню та захисту прав і свобод людини. Потрібно до-

дати, що ці завдання мають виконуватися і на національному, і на 

обласному рівні, де теж ухвалюють відповідні рішення [613, с. 16].

З метою виключення можливого дисбалансу при урегулюванні 

прав, обов’язків, повноважень і відповідальності осіб, незалежно 

від статі, гендерно-правовій експертизі підлягають проекти зако-

нів, які регламентують відносини в усіх сферах життєдіяльності 

людини.

Таким чином, метою гендерно-правової експертизи є забез-

печення: 1) рівних прав і обов’язків чоловіків і жінок; 2) рівних 

можливостей чоловіків і жінок; 3) однакової відповідальності чо-

ловіків і жінок; 4) рівних партнерських взаємовідносин чоловіків 

та жінок у всіх сферах життєдіяльності; 5) рівнозначних результатів 

життєдіяльності чоловіків та жінок; 6) уникнення (недопущення) 

гендерної дискримінації. В той же час метою гендерно-правової 

експертизи є вивчення (детальний аналіз) як проектів норматив-

но-правових актів, так і діючого законодавства, виявлення прямої 

чи прихованої (непрямої) дискримінації за ознаками статі, різних 

стереотипів у поведінці людей, які можуть якимось чином дискри-

мінувати певні групи людей та дискредитувати сам закон. До того 

ж у сфері вирішення гендерно-правових проблем дана експертиза є 

дієвим механізмом контролю суспільства над державою.

Гендерно-правова експертиза спрямована на виключення ди-

сбалансу в усіх сферах життєдіяльності чоловіків та жінок при вре-

гулюванні прав, обов’язків, можливостей та відповідальності неза-

лежно від статі.

Необхідно зазначити, що обов’язковість гендерної експертизи 

закріплена в ряді таких нормативно-правових актів України: Закон 

України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
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чоловіків»; Постанова Кабінету Міністрів України «Про прове-

дення гендерно-правової експертизи» від 12 квітня 2006 р. № 504; 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Дер-

жавної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків на період до 2016 року» від 26 вересня 2013 р. № 717; По-

станова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Регламен-

ту Кабінету Міністрів України» від 18 липня 2007 р. № 950; Наказ 

Міністерства юстиції України «Деякі питання проведення ґендер-

но-правової експертизи» від 12 травня 2006 р.; Наказ Міністерства 

юстиції України «Деякі питання робочої групи з впровадження 

ґендерних підходів у роботі Міністерства юстиції» від 15 вересня 

2008р. № 1391/7; Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції Державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 ро-

ку» від 05 квітня 2017 р. № 229-р; Указ Президента України «Про 

вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої 

влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чо-

ловіків» від 26 липня 2005 р. № 1135/2005 тощо.

Крім того, Україна визнала й ратифікувала частину міжнарод-

них документів, що проголошували принцип рівності для чолові-

ків і жінок, провідними серед них є такі: Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні, культурні права (1966), Міжнародний пакт 

про громадянські та політичні права (1966), Міжнародна конвенція 

про ліквідацію усіх форм расової дискримінації (1966), Європей-

ська конвенція про захист прав і основних свобод людини (1950), 

Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації у відношенні до 

жінок (1979) та ін.

Урядом України, відразу після приєднання до Пекінської 

платформи, було проведено підготовчі заходи щодо перегляду 

чинного законодавства України з метою приєднання до Конвенції 

№ 156 Міжнародної організації праці про рівне ставлення і рівні 

можливості для працюючих чоловіків та жінок. За дорученням Ка-

бінету Міністрів України Державним комітетом у справах сім’ї та 
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молоді, Міністерством юстиції, Міністерством праці та соціальної 

політики за участю інших центральних органів виконавчої влади, 

громадських жіночих організацій була здійснена експертиза кри-

мінального, кримінально-процесуального, кримінально-виконав-

чого, трудового, пенсійного, соціального законодавства, законо-

давства в галузі освіти і науки, господарювання. За результатами 

експертизи були підготовлені пропозиції щодо приведення законо-

давства України у відповідність до норм міжнародного права [519].

З метою удосконалення механізму забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства та 

впровадження європейських стандартів рівності Кабінетом Міні-

стрів України було схвалено Концепцію Державної соціальної про-

грами забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

на період до 2021 року, у якій запропоновано комплексний підхід 

до розв’язання проблеми шляхом подолання системних недоліків 

і посилення взаємодії між державними органами влади всіх рівнів, 

Верховною Радою України, Уповноваженим Верховної Ради Укра-

їни з прав людини, громадськими об’єднаннями за професійною 

ознакою (зокрема у сфері юстиції, журналістики, освіти, охорони 

здоров’я та соціальній сфері), профспілками та роботодавцями, за-

собами масової інформації, громадськими об’єднаннями, міжна-

родними організаціями та бізнесом [705].

Таким чином, програми удосконалення гендерно-правової 

експертизи, які затверджуються на рівні держави, направлені на за-

безпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що є по-

казником цілеспрямованої політики держави, покликаної покра-

щити гендерну ситуацію в країні у формуванні гендерної рівності.

Згідно з §45, 46 глави 4 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів 

України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» від 

18 липня 2007 р. № 950, Мін’юст під час проведення правової екс-

пертизи перевіряє проект акта Кабінету Міністрів на відповідність 

Конституції України, актам законодавства та чинним міжнарод-
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ним договорам України, стандартам Ради Європи у сфері демо-

кратії, верховенства права та прав людини, зокрема положенням 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, з ура-

хуванням практики Європейського суду з прав людини, принципу 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (ген-

дерно-правова експертиза). За результатами правової експертизи 

проекту акта Кабінету Міністрів Мін’юст оформляє висновок за 

встановленою ним формою, невід’ємною частиною якого є висно-

вок за результатами експертизи на відповідність проекту акта поло-

женням Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-

бод, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. 

У висновку Мін’юсту обов’язково зазначаються правові підстави 

прийняття акта з посиланням на норми законодавчих актів, згідно 

з якими предмет правового регулювання проекту акта належить до 

повноважень Кабінету Міністрів. Висновок підписує Міністр, а у 

разі його відсутності — перший заступник Міністра [673].

Міністерством юстиції України, Програмою Розвитку ООН в 

Україні та Програмою рівних можливостей ПРООН були розробле-

ні Методичні рекомендації щодо проведення гендерно-правових 

експертиз для надання допомоги фахівцям Міністерства юстиції 

України під час здійснення гендерно-правової експертизи чинного 

законодавства та проектів нормативно-правових актів [529].

Гендерно-правова експертиза може здійснюватися експертом 

одноособово або групою експертів. Колегіальна гендерно-правова 

експертиза призначається, як правило, для оцінки та аналізу поло-

жень кодифікованих нормативно-правових актів та законодавчих 

актів, що мають вищу юридичну силу. Гендерно-правова експер-

тиза інших нормативно-правових актів здійснюється, як правило, 

одноособово.

Відповідно до п. 2.2 Інструкції з проведення ґендерно-право-

вої експертизи, ґендерно-правова експертиза актів законодавства 

проводиться згідно із щорічним планом, що затверджується ко-

ординатором з питань забезпечення рівних прав та можливостей 
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жінок та чоловіків. План проведення ґендерно-правової експерти-

зи актів законодавства на відповідний рік формується на підставі 

пропозицій, що надійшли до Міністерства юстиції (Департаменту 

соціального, трудового та гуманітарного законодавства) протягом 

року, що йому передував, від органів державної влади, органів міс-

цевого самоврядування, підприємств, установ, організацій неза-

лежно від форм власності, громадян, та затверджується до 31 груд-

ня [289].

Неефективність стану проведення гендерно-правової екс-

пертизи в Україні, відсутність комплексного підходу до її засто-

сування підтверджується тим, що Наказом Міністерства юстиції 

України «Про затвердження Плану проведення ґендерно-правової 

експертизи актів законодавства на 2017 рік» від 26 грудня 2016 р. 

№ 1827/7 визначено всього 10 законів для проведення гендер-

но-правової експертизи.

Принципово важливою наразі є незалежність проведення 

експертизи від жодних пропозицій, які, в свою чергу, можуть і не 

надійти від органів державної влади, органів місцевого самовряду-

вання, підприємств, установ, організацій незалежно від форм влас-

ності, громадян.

З метою удосконалення законодавства України щодо паритет-

ного становища чоловіків та жінок доцільно ввести дворівневу си-

стему проведення гендерно-правової експертизи: на першому рівні 

— дослідити питання необхідності гендерно-правової експертизи 

всіх нормативно-правових актів (чи регулює питання, пов’язані з 

принципом забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чо-

ловіків) — головний розробник; на другому — власне здійснення 

гендерно-правової експертизи (зі складанням відповідного вис-

новку і прийняттям процедурних дій щодо виправлення, за наяв-

ності невідповідностей національному законодавству, яке регулює 

питання, пов’язані з принципом забезпечення рівних прав та мож-

ливостей жінок та чоловіків) — Міністерство юстиції України.
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Також необхідний моніторинг зареєстрованих норматив-

но-правових актів (в тому числі місцевого значення) на предмет 

необхідності проходження гендерно-правової експертизи (стосов-

но тих, які були визначені як такі, що не потребують гендерно-пра-

вової експертизи) — для забезпечення якісного проведення першо-

го рівня.

Якісне здійснення гендерно-правової експертизи вимагає від 

експерта спеціальних знань, досвіду, певних навичок та володіння 

сучасними дисциплінами з гендерної економіки, політики, юри-

спруденції та лінгвістики. Проведення експертами гендерно-пра-

вової експертизи також вимагає від останніх докласти неабияких 

зусиль, що призводить до значних затрат часу, тому процес її здійс-

нення доцільно розподіляти на етапи.

У Методичних рекомендаціях щодо проведення гендер-

но-правової експертизи передбачено поділ процедури здійснення 

гендерно-правової експертизи чинного законодавства на такі ета-

пи: перший етап пов’язаний із формуванням гендерної чутливості 

експерта, тобто евристичної діяльності експерта з метою набуття 

відомостей про стан та засоби забезпечення рівності жінок та чо-

ловіків, напрацювання особистих позицій із питань соціального та 

правового забезпечення гендерної рівності; другий етап передба-

чає з’ясування кола суспільних відносин та сфер суспільної актив-

ності (соціальної, економічної, політичної, екологічної тощо), які 

є предметом аналізованого законопроекту; третій етап передбачає 

з’ясування мети (спрямованості) аналізованого законодавчого ак-

та, передбачених ним принципових засад правового регулювання та 

детальний аналіз норм законодавчого акта, ефективності їх реалі-

зації; четвертий етап передбачає підготовку експертного висновку. 

Загальна гендерно-правова оцінка законодавчого акта формулю-

ється на основі висновків по кожному з етапів гендерно-правової 

експертизи [529].

На сьогодні науковцями визначено від 3 до 10 етапів здійснен-

ня гендерно-правової експертизи. Вітчизняна вчена К. Левченко 
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надає свої пропозиції класифікації етапів здійснення гендерно-пра-

вової експертизи. Авторка вважає, що запропонована нею додатко-

ва класифікація етапів здійснення гендерно-правової експертизи 

може вдосконалити цей процес та зробити його прозорішим для 

фахівців. Розглянемо запропоновану класифікацію детальніше: 

підготовчий етап (за межами здійснення гендерно-правової екс-

пертизи). Формування гендерної чутливості експерта є важливою 

передумовою здійснення експертизи, а не її етапом; перший етап — 

опанування теорії та практики здійснення гендерно-правової екс-

пертизи нормативно-правових актів; другий етап — опис предме-

та відання Закону або, іншими словами «предмета регулювання 

аналізованого закону та суміжних галузей суспільних відносин». 

На цьому етапі потрібно з’ясувати такі питання: коло суспільних 

відносин, що регулюються законом; цільові групи населення, на 

які розповсюджується сфера впливу цього закону; відповідальні 

органи державної влади та місцевого самоврядування, які здійсню-

ють контроль за дотриманням та виконанням цього закону та ін-

ші; третій етап — аналіз міжнародних документів, які формулюють 

стандарти гендерної рівності взагалі та у сфері регулювання Зако-

ну. Міжнародні стандарти забезпечення гендерної рівності сфор-

мульовані в низці документів ООН, Ради Європи, ОБСЄ, Міжна-

родної організації праці та інших міжнародних організацій, членом 

яких є Україна; четвертий етап — пошук дотичних Законів та інших 

нормативно-правових актів, які доповнюють або тлумачать поло-

ження Закону (постанови Кабінету Міністрів України, відомчі на-

кази, інструкції, колективні договори тощо) та їх гендерно-правова 

експертиза. Національне законодавство складається у великому 

обсязі з підзаконних нормативно-правових актів, саме ці докумен-

ти досить часто конкретизують норми, сформульовані в законах; 

п’ятий етап — детальний аналіз тексту закону на предмет виявлен-

ня статей та положень, які мають відношення до проблем гендерної 

рівності. Процес вирізнення статей потребує враховувати, що вони 

можуть мати як пряме, так і опосередковане відношення до питань 
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гендерної рівності; шостий етап — аналіз вибраних дотичних до за-

конів нормативно-правових актів на предмет наявності положень, 

які мають відношення до проблем здійснення та забезпечення рів-

них прав та можливостей чоловіків та жінок. Здійснення експер-

тизи додаткових документів є факультативним (необов’язковим) 

положенням; сьомий етап — типологізація висновків з аналізу по-

ложень статей Закону України. При типологізації висновків можна 

використовувати типологію, розроблену експертами з гендерних 

питань Програми сприяння Парламенту України; восьмий етап 
— можливості і шляхи перевірки закону та моніторинг його вико-

нання (факультативний); дев’ятий етап — підготовка експертного 

висновку; десятий етап — поширення інформації щодо результа-

тів експертизи. Експертний висновок має залишатися не лише у 

Міністерстві юстиції України, а й бути оприлюднений на сайті Мі-

ністерства юстиції України, переданий до всіх зацікавлених мініс-

терств та відомств, наукових установ та громадських організацій, до 

профільних комітетів Верховної Ради України [476]. Внесення змін 

(за потреби) до нормативно-правового акта чи проекту на основі 

експертного висновку.

О. Дашковська у своїх наукових працях приділяє увагу трьом 

етапам здійснення гендерно-правової експертизи: перший етап 

— перевірка доцільності правового регулювання, експерт пови-

нен переконатися, чи повинні ті або інші суспільні відносини ре-

гулюватися нормами права, або їх регламентація можлива і най-

більш доцільна на рівні правил моралі; другий етап — перевірка 

системності ієрархічної структури законодавства з питань гендер-

ної рівності, яка має починатися з аналізу співвідношення норм 

закону або іншого нормативного акта з положеннями Конституції 

України; третій етап — перевірка системності галузевої структури 

законодавства з питань гендерної рівності. Одна із центральних 

задач експерта — аналіз відповідності нормативного акта, що пе-

ревіряється, законам тієї або іншої галузі законодавства. Важли-

вою частиною гендерної експертизи як аналізу системи прийняття 
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рішень є те, що вона дозволяє оцінити вплив державної політики 

на виявлення та подолання фактів дискримінації в різних сферах 

суспільного життя [282].

Російські вчені Н. Абубікірова та О. Кочкіна аналізують ета-

пи проведення гендерно-правової експертизи, які є загальними 

для багатьох видів експертиз та не залежать від предмета та об’єкта 

досліджень: перший етап — констатація проблеми. Процедура по-

чинається з констатації деякої соціальної проблеми, її опису та по-

дання кількісних характеристик в статистичному вигляді, для чого 

застосовуються розрахунки і різноманітні індекси соціально-еко-

номічної, правової та судової статистики; другий етап — відбір та 

ранжування нормативно-правових актів за темою експертизи. Ре-

тельно відібрати всі нормативно-правові акти з того чи іншого пи-

тання. Автори пропонують застосувати при інформаційному відбо-

рі прийом гендерної кодифікації, що можливо лише із залученням 

досвідчених юристів-консультантів, знайомих не тільки зі змістом, 

а й з контекстом законотворчості в конкретний часовий період; 

третій етап — гендерний аналіз чинних норм. Необхідно провести 

аналіз правових концепцій. Завдання цього етапу — з точки зору 

теорії права та гендерної теорії оцінити комплекс правових норм, 

виділених на попередньому етапі; четвертий етап — гендерна ха-

рактеристика галузей (трудове законодавство, кримінально-про-

цесуальне, законодавство соціального страхування та соціального 

захисту права); п’ятий етап — відповідність законодавства нормам 

міжнародного права, порівняння комплексу правових актів і норм 

на предмет їх відповідності ратифікованим міжнародним актам; 

шостий етап — гендерна реконструкція держуправління. Аналіз 

історичного контексту, періодизація зміни державної політики 

в обраній сфері; сьомий етап — економічний та інституціональ-

ний аналіз. Проводиться опис соціально-економічних механізмів 

та інститутів, залучених до проблемної ситуації; восьмий етап — 

проблема ефективності. Необхідно проаналізувати існуючі право-

ві норми, зокрема, на предмет їх однакового і чіткого розуміння, 
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застосування і тлумачення. Окремо слід виділити на цьому етапі 

суперечності всередині чинного законодавства [79].

Щодо зарубіжної практики, то, наприклад, у Канаді підхід до 

здійснення гендерно-правової експертизи відрізняється від вище-

наведених та складається з таких етапів: перший етап — визначен-

ня проблеми. Вивчається взаємозв’язок нормативно-правового 

акта з реальною дійсністю, для чого використовуються статис-

тичні дані чи проводяться спеціальні опитування у рамках певної 

експертизи, також проводиться аналітична робота, направлена на 

визначення можливих проблем, її взаємозв’язок з іншими факто-

рами, подолання можливої упередженості експертів; другий етап — 

визначення можливих наслідків прийняття нормативно-правового 

акта, майбутній вплив на правове та фактичне положення жінок 

та чоловіків; третій етап — визначення безпосереднього об’єк-

та дослідження та інформаційних ресурсів. Спочатку виділяють 

норми, де згадуються такі терміни: «жінка», «чоловік», «стать», 

«материнство», «батьківство», потім визначають ті норми, які не 

містять безпосередньо гендерних термінів, однак тією чи іншою 

мірою можуть вплинути на правове становище чоловіків та жінок. 

До інформаційних ресурсів належать джерела, які стосуються до-

сліджуваної проблеми (матеріали ЗМІ, Інтернет, нормативні ати, 

судові рішення та інші); четвертий етап — аналіз норм правового 

акта, який складається з аналізу всіх норм нормативно-правового 

акта, які тією чи іншою мірою зачіпають права жінок або чолові-

ків, та визначення механізмів подальшого моніторингу виявленої 

гендерної проблеми, оскільки практичне застосування норматив-

ного акта найчастіше тягне за собою порушення принципів гендер-

ної рівності, які неможливо було передбачити у процесі розробки; 

п’ятий етап — інституційний аналіз механізмів забезпечення ген-

дерної рівності, закладених у нормативно-правовому акті. Склада-

ється перелік державних органів, які займаються цим питанням та 

проводиться аналіз їх діяльності. Після визначення ролі кожного 

органу та уповноваженої особи в забезпечені гендерного паритету 
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необхідно встановити як саме державні органи та уповноважені 

особи взаємодіють між собою для вирішення гендерних проблем; 

шостий етап — співвідношення норм національного законодавства 

з міжнародними правовими актами; сьомий етап — розробка варі-

антів пропозицій щодо коригування нормативно-правового акта; 

восьмий етап — висновок та рекомендації; дев’ятий етап — інфор-

маційна підтримка результатів проведеної експертизи. Висновки 

гендерно-правової експертизи нормативно-правових актів повин-

ні бути оприлюднені [363].

Звертаючись до європейського досвіду, слід зауважити, що 

однією з ключових задач Європейського Союзу, закріплених Ам-

стердамським договором 1999 року, є гендерний паритет чоловіків 

і жінок та ліквідація дискримінації серед чоловіків та жінок у всіх 

сферах життєдіяльності людини. Європейський досвід здійснення 

гендерно-правової експертизи слід розглядати крізь призму Комп-

лексного гендерного підходу, оскільки останній є частиною по-

всякденної праці парламентарів Європейського Союзу.

Комплексний гендерний підхід (КГП) представляє собою 

включення гендерної концепції в усі компоненти законодавчого 

процесу (розробку, застосування, моніторинг та оцінку) для досяг-

нення кінцевої мети — рівності прав чоловіків та жінок. Як і інші 

засоби, направлені на аналіз гендерної проблематики, комплек-

сний гендерний підхід є не самоціллю, а засобом досягнення рів-

ності.

Спочатку проаналізуємо загальноєвропейський досвід та 

здійснення гендерно-правової експертизи, яка має назву «Оцінка 

гендерного впливу». Перший етап — розуміння гендерних про-

блем у конкретній сфері: аналіз потреб та збір даних (інформації). 

На цьому етапі оцінки гендерного впливу у законодавстві здійс-

нюється оцінка поточної ситуації та потреб (практичних, страте-

гічних та особливих) чоловіків та жінок у конкретній сфері, на яку 

направлений вказаний законодавчий акт. Важливим кроком тут 

є збір точних, докладних кількісних та якісних даних. На цьому 
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етапі слід визначити: доступність даних, їх аналіз (соціально-еконо-

мічні фактори, вік, рівень освіти, етнічне походження, належність 

до національної меншини, сімейний стан, рівень доходів та інші), 

необхідності додаткових даних. Наступним кроком є взаємодія із 

заінтересованими сторонами та проведення консультацій з метою 

виявлення їх потреб та можливість здійснення більш глибокого 

гендерного аналізу. Зацікавленими сторонами виступають особи, в 

інтересах яких приймається нормативно-правовий акт, представ-

ники державних органів, громадянське суспільство, науковці та за-

соби масової інформації. Останнім кроком на першому етапі є уза-

гальнення отриманої інформації з метою надання відповіді на деякі 

питання, залежно від сфери життєдіяльності суспільства та сфери 

законодавства. Другим етапом є оцінка впливу конкретного закону 

на гендерні групи. Перш за все необхідно аналізувати показники — 

представництво, ресурси, права та реалії, які відображають нерів-

ність між чоловіками та жінками. На цьому етапі слід відповісти на 

такі блоки питань: загальні питання, прийняття рішень, економіч-

ний статус, професійна діяльність, підприємництво та бізнес, осві-

та, виховання дітей, державні послуги, здоров’я та благополуччя, 

безпека, середовища та умови життя, дозвілля. Третім етапом ген-

дерно-правової експертизи є включення гендерно-орієнтованих 

заходів у проект нормативно-правового акта. Головне питання на 

цьому етапі полягає в тому, яким саме чином вказаний закон може 

сприяти усуненню наявної нерівності та затвердженню гендерного 

паритету серед чоловіків та жінок у різних сферах життєдіяльності 

людини. Не слід включати гендерно-орієнтовані заходи до законо-

давчих актів, які не впливають на гендерні питання. Заключним, 

четвертим етапом є розробка індикаторів для виміру передбачу-

ваного впливу на гендерні групи. Розрізняють якісні та кількісні 

гендерні індикатори, які необхідно розробляти разом із зацікав-

леними сторонами. Прикладом кількісних індикаторів є кількість 

нових робочих місць, створених відповідно для чоловіків та жінок у 

секторі малого бізнесу у результаті цілеспрямованих заходів уряду, 
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реалізованих у даному секторі. Якісний гендерний індикатор може 

бути зафіксований у результаті проведення інтерв’ю щодо рівня до-

віри чоловіків і жінок до законодавства у сфері сімейного права [46].

У Республіці Австрії все законодавство, проекти норматив-

но-правових актів та великі проекти (з 2013 р.) повинні пройти 

оцінку гендерного впливу, яка поділяється на 6 сфер та має тесто-

вий режим. Крім загальних питань, на які мають відповісти експер-

ти, у кожній сфері є свій перелік (блок) питань: платежі фізичним і 

юридичним особам (Чи очікуються які-небудь наслідки, пов’язані 

з питанням гендерної рівності? Хто насправді виграє від цих ви-

плат? Хто є цільовою групою для отримання субсидій, допомоги і 

т. д.?); освіта, зайнятість і доходи (Чи очікується вплив на доступ до 

освіти, та на якому рівні? Чи очікуються будь-які зміни в жіночій 

і чоловічій зайнятості? Чи очікується вплив на гендерний розрив 

в оплаті праці?); неоплачувана робота (Які очікуються наслідки з 

розподілу неоплачуваної роботи жінок і чоловіків? Чи буде зміне-

ний час, витрачений на неоплачувану працю, наприклад по догля-

ду за дитиною, робота по домогосподарству, догляду за хворими 

людьми та людьми похилого віку?); державні доходи (Який очіку-

ваний результат щодо податків, зборів, мита, що сплачують чоло-

віки і жінки?); процес прийняття рішень та органи, що приймають 

рішення (Чи жінки і чоловіки представлені рівною мірою? Чи до-

ступ до процесу прийняття рішень полегшиться для недопредстав-

леної статі?); здоров’я (Які сфери життя будуть зачіпатися новим 

законодавством, наприклад, профілактика, медична продукція, 

фізичні і психологічні фактори стресу, життєві звички?) [59].

Швеція — одна із перших європейських країн розробила різ-

ні методи впровадження оцінки гендерного впливу. Починаючи з 

1994 р., у Швеції гендерна проблематика (gender mainstreaming) — 

це головна стратегія досягнення національної політики щодо ген-

дерної рівності. Перший план впровадження стратегії гендерної 

рівності до урядових установ був прийнятий в 2004 р.. У 2011 р. 

уряд прийняв платформу щодо того, як гендерна політика повинна 
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здійснюватися на центральному, регіональному та місцевому рів-

нях. У 2012 р. було прийнято стратегію гендерної проблемати-

ки в урядових установах. У 1995 р. було запроваджено метод 3R 

(Representation, Resources and Realia) — Представництво, Ресурси 

та Реалії, який пізніше було перейменовано на метод 4R оскільки 

було додано Результати (Results). Останній метод був поширений 

на місцевому рівні. Наступна хвиля розробки нових методів при-

пала на кінець 1990-х р. Один із таких методів, який і досі вико-

ристовується відділом з питань гендерної рівності, є «J mKas». Він 

заснований на трьох простих, але ключових питаннях: Яку ген-

дерну модель (шаблон) ви хочете вивчити (дослідити)? Які основ-

ні причини? та Які наслідки від цієї гендерної моделі (шаблону)? 

Систематично Відділом з питань гендерної рівності проводяться 

різноманітні тренінги, семінари для своїх співробітників та нових 

робітників (менеджерів та референтів) з оцінки гендерного впливу 

та методів його здійснення. На законодавчому рівні регулювання 

оцінки гендерного впливу законопроектів не передбачено, однак 

відповідно до головної стратегії досягнення національної політики 

щодо гендерної рівності, оцінка гендерного впливу повинна бути 

включена до всіх законодавчих актів [7].

У 2013 р. у Бельгії було прийнято Закон «Оцінка нормативного 

впливу», відповідно до якого всі законодавчі акти, які надійдуть на 

розгляд до Ради міністрів, повинні пройти процедуру оцінки нор-

мативного впливу. Оцінка нормативного впливу складається з 5 

інструментів, охоплюючи гендерний тест. Гендерний тест, який пе-

редбачений Законом гендерної проблематики від 12 січня 2007 р., 

являє собою оцінку впливу проектів нормативно-правових актів 

на права чоловіків та жінок. Вказаний аналіз складається з п’яти 

відкритих питань: Хто сам (прямо або опосередковано) залуче-

ний до проекту та який гендерний склад цієї групи?; Які можли-

ві відмінності між становищем жінок і чоловіків?; Чи обмежують 

деякі з цих відмінностей доступ до ресурсів або здійснення прав 

жінками або чоловіками (проблематичні відмінності)?; З огляду на 
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надані попередні відповіді, вкажіть позитивний і негативний вплив 

проекту на рівність прав жінок і чоловіків; Які заходи вживаються 

для пом’якшення/компенсації негативних наслідків? Виходячи із 

наданих відповідей на перші три питання, четверте стосується вже 

оцінки впливу проекту закону на рівне становище чоловіків та жі-

нок. Перші три питання потребують обробки статистичних даних, 

останнє питання пов’язано з визначенням компенсаційних заходів 

у разі негативного впливу на гендерну рівність. Для того щоб аналіз 

був дієвим, його потрібно проводити у самому початку розробки 

закону/нормативно-правового акта. Кожен член уряду зобов’яза-

ний проводити оцінку нормативного впливу по проектах норма-

тивно-правових актів, що входять до його компетенції. Агентство 

зі спрощених адміністративних процедур відповідальне за феде-

ральну оцінку нормативного впливу [58].

У Фінляндії оцінка гендерного впливу законопроектів перед-

бачена Законом про «Рівність між жінками та чоловіками». Вона 

користується великою політичною підтримкою, що відображається 

в урядових програмах та в Урядових Планах дій з питань гендерної 

рівності. Міністерством юстиції Фінляндії у 2004 р. було прийнято 

Інструкцію з гендерного впливу, відповідно до якої усі законопро-

екти повинні містити звіт про оцінку гендерного впливу. Державні 

службовці проводять оцінку гендерного впливу як частину зви-

чайної законодавчої роботи, на яку окремо не виділяються кошти. 

Теорія і методологія для оцінки гендерного впливу законопроектів 

була розроблена Урядовим підрозділом з питань гендерної рівності 

та виглядає таким чином: 1. Визначення необхідності здійснення 

оцінки гендерного впливу на початку роботи: а) чи зачіпає повсяк-

денне життя людей; чи є значні відмінності між жінками та чоло-

віками у визначеній сфері; б) якщо відповідь «так», проводиться 

оцінка гендерного впливу. 2. Створюється план проведення оцінки 

гендерного впливу: а) закріплення оцінки гендерного впливу після 

прийняття рішення щодо розробки законопроекту; б) визначаєть-

ся доступна і відсутня інформація. 3. Оцінка гендерного впливу: 
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а) аналіз статистичної та доступної інформації; б) звіт комісії у разі 

необхідності; в) заслуховування експертів та зацікавлених сторін. 

4. Взяття до уваги висновку оцінки гендерного впливу при підго-

товці остаточної пропозиції законопроекту. 5. Звітування про мето-

ди та результати оцінки гендерного впливу та включення висновків 

до законопроекту. 6. Моніторинг впливу закону на гендерну рів-

ність після його імплементації (впровадження). Оцінка гендерного 

впливу проводиться в 11 сферах життєдіяльності людини, в яких 

частіше зустрічаються розбіжності між жінками та чоловіками, 

серед яких: батьківство, освіта, комунальні послуги, відпочинок, 

прийняття рішень [26].

Розглядаючи європейський досвід боротьби за гендерну рів-

ність, слід приділити увагу досвіду Литовської Республіки. У Зако-

ні про рівні можливості жінок і чоловіків (1998) та Законі про рівні 

можливості (2004) визначена головна мета Литовської Республіки —

 гендерна рівність. У 2003 р. урядом держави було прийнято резо-

люцію «Методи і процедури проведення оцінки впливу», якою було 

визначено певну процедуру здійснення оцінки гендерного впливу. 

Відповідно до цієї резолюції, усі стратегічні документи держави по-

винні пройти оцінку гендерного впливу, яка здійснюється на стадії 

розробки стратегічного документа. За її проведення відповідальні — 

Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ та Інсти-

тут Прем’єр-Міністра Литовської Республіки. Оцінку гендерного 

впливу проводять досвідчені законотворчі, однак якщо є необхід-

ність у додаткових консультаціях, то залучаються досвідчені екс-

перти у цих сферах. Для здійснення оцінки гендерного впливу було 

розроблено анкету, яка містить три групи запитань: 1. Статус-quo 

з основним питанням: який вплив буде здійснювати невирішена 

проблема на конкретні сфери, якщо вона не буде вирішена шля-

хом прийняття стратегічного проекту, нової урядової програми, 

міжнародного договору?. 2. Перша альтернатива для вирішення 

проблеми. 3. Друга альтернатива для вирішення проблеми. Остан-

нє обов’язкове питання, на яке необхідно надати відповідь: Який 
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вплив здійснюватиме прийнятий стратегічний документ/рішення/

урядова програма/договір на гендерну рівність: на ринку праці, на 

жінок з соціально незахищених груп населення, на діяльність жі-

нок у всіх сферах життя? Після цього заповнюється спеціальний 

документ, де зазначається передбачуваний вплив (соціальний, еко-

номічний та інші). Потім вказаний висновок надсилається до всіх 

установ та інститутів громадянського суспільства [45].

Опрацьований матеріал дозволив сформулювати авторській 

підхід щодо обов’язкових етапів здійснення гендерно-правової 

експертизи для формування гендерного паритету на законодавчо-

му рівні.

Гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових 

актів можна поділити на чотири етапи:

Перший етап — співвідношення положень проекту норматив-

но-правового акта з національним, міжнародним законодавством, 

яке регулює питання, пов’язані з принципом забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків та зі складовими частина-

ми принципу гендерної рівності (рівними правами, обов’язками, 

можливостями, рівними партнерськими відносинами).

Другий етап — проведення гендерного аналізу (визначення 

впливу положень проекту нормативно-правового акта на чоловіків 

та жінок, з метою недопущення гендерної дискримінації, необхід-

ності внесення змін та доповнень у проект НПА з метою закріплен-

ня гендерно-збалансованих положень;

Третій етап — підготовка висновків НПА гендерно-правової 

експертизи (висновок та рекомендації експерта).

Четвертий етап — здійснення моніторингу НПА (у разі пози-

тивного висновку експерта та прийняття НПА) після його імпле-

ментації (впровадження).

Кожен із запропонованих етапів, у свою чергу, поділяється на 

ряд стадій, запровадження яких дозволяє експерту найбільш повно 

і всебічно вивчити положення проекту нормативно-правового ак-

та. Розглянемо кожнен етап окремо.
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Перший етап — співвідношення положень проекту норматив-

но-правового акта з національним, міжнародним законодавством, 

яке регулює питання, пов’язані з принципом забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків та зі складовими частина-

ми принципу гендерної рівності (рівними правами, обов’язками, 

можливостями, рівними партнерськими відносинами).

На цьому етапі експерт, виходячи з наявного досвіду, може по-

чинати проводити експертизу із співвідношення положень проекту 

нормативно-правового акта з нормами національного та міжна-

родного законодавства або з проведення гендерного аналізу відно-

син, що склались у суспільстві, та які передбачається врегулювати 

таким нормативно-правовим актом. Це дозволяє експерту бути 

вільним у виборі етапів експертизи без прив’язки до їх жорсткої 

регламентації.

У разі початку експертизи із співвідношення проекту норма-

тивно-правового акта з нормами національного і міжнародного 

законодавства, експерту при виявленні явних протиріч проекту 

нормам Конституції, міжнародних договорів або законів, не вар-

то зупинятися на детальному гендерному аналізі, здійснення якого 

вже буде недоцільним.

Перша стадія зазначеного етапу пов’язана із співвідношенням 

положень проекту нормативного-правового акта з чинною Кон-

ституцією, Законом України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» та іншими нормативно-правови-

ми актами, що регулюють тим або іншим чином питання гендерної 

рівності.

На цій стадії експерту необхідно надати відповідь на такі пи-

тання:

1) Чи відповідають положення проекту нормативно-правового 

акта нормам Конституції?

Гарантована Конституцією України рівність усіх людей в їх пра-

вах і свободах означає необхідність забезпечення їм рівних право-

вих можливостей як матеріального, так і процесуального характеру 
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для реалізації однакових за змістом та обсягом прав і свобод [730]. 

Правова держава забезпечує юридичну рівність між людьми і являє 

всім рівні стартові можливості, реалізація яких залежить від талан-

ту, розуму кожної людини.

2) Чи відповідають положення проекту нормативно-правово-

го акта нормам Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків».

З метою недопущення порушення регламентованих цим За-

коном норм права у сфері гендерної рівності, експерту необхідно 

встановити наявність фактів невідповідності проекту вказано-

му Закону. Тому що в ньому вже визначено головні принципи та 

завдання, так само як і стратегічна міжнародна формула забезпе-

чення гендерної рівності в економічній, соціальній, культурній 

сферах життя нашого суспільства.

3) Чи наявні в проекті нормативно-правового акта положення, 

які мають характер відкритої чи прихованої гендерної дискриміна-

ції? «позитивної дискримінації»?

Під час другої стадії першого етапу, експерт повинен встано-

вити чи відповідають положення проекту нормативно-правового 

акта нормам міжнародних актів, які регулюють питання гендерної 

рівності: Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок (CEDAW, 1980) та її Факультативному протоколу тощо.

Вказана стадія є важливою, тому що обговорювана у світовому 

масштабі ідеологія гендерної рівності, прийняття конвенцій і ра-

тифікація їх парламентами більшості держав світу стають вищим 

правом і носієм гуманітарних цінностей, закладених в самій суті 

людського суспільства.

Другий етап має теоретичний та аналітичний характер. Він до-

помагає експерту визначити коло суспільних відносин, які регулюва-

тимуться проектом нормативно-правового акта, прийти до розумін-

ня необхідності правового регулювання цих відносин, ознайомити-

ся з концепцією проекту, провести гендерний аналіз його положень 

і усвідомити для себе необхідність внесення будь-яких змін у проект.
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З метою проведення якісного гендерного аналізу на цьому ета-

пі експерт повинен пройти ряд стадій: 1) визначити сферу суспіль-

них відносин, які будуть врегульовані вказаним проектом норма-

тивно-правового акта; 2) визначити соціально-економічну ситуа-

цію суспільства (за умови прийняття проекту); 3) визначити вплив 

проекту на чоловіків та жінок з метою недопущення дискримінації.

На першій стадії експерт має встановити чи необхідно взага-

лі врегульовувати цю (соціальну, політичну, економічну або іншу) 

сферу суспільних відносин та встановити ті умови, за яких дослі-

джуваний нормативно-правовий акт отримає своє право «на жит-

тя». Визначити позицію держави щодо регулювання соціальних 

відносин у будь-якій сфері і аналізувати мету, зазначену в самому 

проекті нормативно-правового акта.

Слід визначити як проект вплине на становище чоловіків і жі-

нок у суспільстві. Потрібно приділити особливу увагу тому факту, 

що навіть у разі відсутності у проекті положень, які мають характер 

прямої або прихованої дискримінації, на практиці, при застосуван-

ні норм може виникнути ситуація, коли їх реалізація по-різному 

вплине на становище осіб різної статі.

Наступною стадією є визначення соціально-економічного 

прогресу при прийнятті проекту в чинній редакції. Тобто експерт 

на основі проведеного гендерного аналізу, з урахуванням оцінки 

проекту, отриманої після співвідношення його положень з наці-

ональним і міжнародним законодавством, а також складовими 

частинами гендерної рівності, повинен зробити висновок про збе-

реження чинної редакції проекту нормативно-правового акта без 

змін або про необхідність внесення в нього поправок.

Гендерний аналіз допомагає враховувати соціальні та економіч-

ні відмінності між жінками і чоловіками на кожному етапі розробки 

гендерної політики з метою виявлення і вивчення обмежень і мож-

ливостей, пов’язаних зі стратегічними інтересами чоловіків і жінок 

та забезпечення рівнозначних результатів для осіб різної статі.
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На завершальній стадії другого етапу експерту потрібно ви-

значити вплив проекту на чоловіків та жінок з метою недопущення 

дискримінації. Для цього він може використовувати статистичні 

дані та методи оцінки впливу того чи іншого фактора на чоловіка 

чи жінку.

Наприклад, ч. 2 ст. 110 Сімейного кодексу України визначає, що 

позов про розірвання шлюбу не може бути пред’явлений протягом 

вагітності дружини та протягом одного року після народження дити-

ни, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну по-

ведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення, щодо 

другого з подружжя або дитини [775]. Вказані норми не є дискримі-

наційними, оскільки направлені на захист функції материнства.

Держави-сторони вживають усіх відповідних заходів з метою: 

змінити соціальні та культурні моделі поведінки чоловіків і жінок 

для досягнення викорінення забобонів, звичаїв та всіх інших про-

явів, що ґрунтуються на ідеї неповноцінності чи зверхності однієї із 

статей або стереотипності ролі чоловіків і жінок; забезпечити, щоб 

сімейне виховання включало правильне розуміння материнства як 

соціальної функції і визначення загальної відповідальності чолові-

ків і жінок за виховання та розвиток своїх дітей за умови, що в усіх 

випадках інтереси дітей мають перевагу [412].

Третім етапом гендерно-правової експертизи є підготовка та 

складання висновку за результатами проведеної експертизи. При 

цьому рекомендується найбільш точно описати конкретні поло-

ження опрацьовуваного проекту нормативно-правового акта, що 

суперечать принципам гендерної рівності, і викласти поправки, 

спрямовані на усунення дискримінаційних положень, а також об-

ґрунтувати, які саме можуть бути наслідки, якщо поправки, що ма-

ють гендерно-спрямований характер, не будуть взяті до уваги. Слід 

пам’ятати, що який би висновок не підготував експерт, він повинен 

бути аргументованим.

Четвертим, завершальним етапом є здійснення моніторингу 

нормативно-правового акта (у разі позитивного висновку експерта 
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та прийняття нормативно-правового акта) після його імплемента-

ції. Даний етап є важливим, оскільки під ним слід розуміти механізм 

постійної оцінки, аналізу, прогнозу стану, динаміки законодавства і 

практики його застосування для виявлення їх відповідності гендер-

ній рівності, а також виконання учасниками законодавчого про-

цесу, посадовими особами виконавчих, судових та інших органів 

всіх рівнів влади, інститутами громадянського суспільства і, в кін-

цевому рахунку, спрямованого саме на досягнення ефективності 

національного законодавства у сфері гендерного паритету. У разі 

виявлення порушень під час моніторингу, експертом ініціюється 

питання внесення змін до нормативно-правового акта, спрямова-

них на відновлення гендерного паритету, або розробка нового нор-

мативного акта, якщо внесення змін є недоцільним.

Як зазначила К. Левченко, для здійснення ефективної гендер-

но-правової експертизи українського законодавства ця сфера пра-

вової теорії та діяльності потребує подальших наукових розробок, 

особливо на межі правової та соціальної науки [472].

Процес становлення гендерної рівності для України є трива-

лим, але перші кроки у процесі переосмислення значення соціаль-

ної статі та гендерної рівності в нашому суспільстві вже зроблені. 

Україна тільки формує гендерну рівність у підсвідомості людей, а 

це запорука нового мислення, розбудови нової демократичної дер-

жави з новим політико-правовим механізмом забезпечення рівних 

прав, можливостей та обов’язків для чоловіків та жінок, як того ви-

магають світові (міжнародні) стандарти із захисту прав людини.

Як зазначила Д. Грінінг, міністр освіти і міністр у справах жі-

нок і рівних можливостей Великобританії, на Всесвітньому еконо-

мічному форумі у Давосі: «Жодна країна в світі не може розвивати-

ся по-справжньому, якщо половина її населення залишається «за 

лаштунками» [274]. Для створення справжньої демократичної дер-

жави та громадянського суспільства Україні необхідно удосконали-

ти своє законодавство, направлене на забезпечення рівних прав та 

обов’язків чоловіків та жінок.
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Важливим кроком для нашої держави стало прийняття Зако-

ну України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків», який не тільки визначив основні принципи та засади 

формування політики гендерної рівності та забезпечив механізм її 

виконання. Законом визначено обов’язковість проведення гендер-

но-правової експертизи чинного законодавства та проектів норма-

тивно-правових актів.

На підставі проведеного дослідження підведемо підсумки.

1. Гендерно-правова експертиза є важливим інструментом 

впливу держави та громадянського суспільства на формування ген-

дерної рівності серед чоловіків та жінок у всіх сферах життя.

2. Гендерно-правова експертиза — це невід’ємна частина пра-

вового аналізу нормативних актів, що спрямована на забезпечення 

рівних прав і можливостей чоловіків та жінок і полягає у встанов-

ленні наявності дискримінаційних за статевою ознакою правових 

норм чи таких норм, що можуть призвести до обмеження чи пере-

ваги однієї статі над іншою у майбутньому.

3. Метою гендерно-правової експертизи є детальний аналіз 

як проектів нормативно-правових актів, так і діючого законодав-

ства, виявлення прямої чи прихованої (непрямої) дискримінації за 

ознаками статі, різних стереотипів у поведінці людей, які можуть 

якимось чином дискримінувати певні групи людей або дискреди-

тувати сам закон. Дана експертиза є дієвим механізмом контролю 

суспільства за державою.

4. Головним завданням гендерно-правової експертизи є не 

просто аналіз прав жінок як окремої категорії громадян, а дослі-

дження умов забезпечення гендерної рівності, що виражається в 

паритетному представництві, рівній відповідальності та рівному 

доступі до прийняття рішень і ресурсів влади.

5. Процедура здійснення гендерно-правової експертизи є недо-

сконалою. З моменту прийняття Закону України «Про забезпечен-

ня рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та запроваджен-

ня гендерно-правової експертизи в Україні минуло вже 12 років, 
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однак на законодавчому рівні немає чітко регламентованої проце-

дури її здійснення. Є необхідність у розробці та прийнятті на зако-

нодавчому рівні програм реалізації гендерних стратегій. Це надасть 

можливості фахівцям, які здійснюють гендерно-правову експерти-

зу, уникнути проблем під час практичної реалізації своїх обов’язків.

6. Інститут гендерно-правової експертизи має важливе зна-

чення для запобігання порушенням основоположних прав і свобод 

людини та прискорення адаптації системи національного законо-

давства до законодавства Європейського Союзу. Необхідним кро-

ком є удосконалення чинного законодавства у сфері забезпечення 

гендерної рівності, а саме процедури: здійснення гендерно-право-

вої експертизи, шляхом законодавчого закріплення (визначення) 

чітких етапів здійснення гендерно-правової експертизи.

Зважаючи на вищенаведене, пропонуємо внести зміни у ч. 

2 ст 3 Інструкції з проведення гендерно-правової експертизи, за-

твердженої наказом Міністерства юстиції України «Деякі питання 

проведення ґендерно-правової експертизи» від 12 травня 2006 р. 

№ 42/5, доповнивши її таким змістом: «Гендерно-правова експер-

тиза проводиться поетапно: 1) перший етап — співвідношення по-

ложень проекту нормативно-правового акту з національним, між-

народним законодавством, яке регулює питання, пов’язані з прин-

ципом забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

та зі складовими частинами принципу гендерної рівності (рівними 

правами, обов’язками, можливостями, рівними партнерськими 

відносинами); 2) другий етап — проведення гендерного аналізу 

(визначення сфери соціальних відносин, які будуть регулюватись 

вказаним проектом нормативно-правового акта; визначення ген-

дерно-соціального прогресу (за умови прийняття проекту норма-

тивно-правового акта); 3) третій етап — підготовка та складання вис-

новку за результатами проведеної експертизи; 4) четвертий етап — 

здійснення моніторингу нормативно-правового акта (у разі пози-

тивного висновку експерту та прийняття нормативно-правового 

акта. У разі виявлення порушень під час моніторингу, експертом 
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ініціюється питання внесення змін до нормативно-правового ак-

та, спрямованих на відновлення гендерного паритету, або розроб-

ка нового нормативного акта, якщо внесення змін є недоцільним. 

Кожен наступний етап розпочинається після завершення попе-

реднього)».

Для досягнення цієї мети необхідно ретельне здійснення ген-

дерно-правової експертизи чинного законодавства та проектів 

нормативно-правових актів для знищення та уникнення прийнят-

тя дискримінаційних норм на законодавчому рівні, що забезпечить 

створення сприятливих умов для формування гендерної свідомості 

у людей з самого початку становлення гендерної рівності у державі.

7. Програми удосконалення гендерно-правової експертизи, 

які затверджуються на рівні держави, направлені на забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, є показником ціле-

спрямованої політики держави, покликаної покращити гендерну 

ситуацію в країні у формуванні гендерної рівності.

Висновки до розділу 3

1. Гендерна політика — це діяльність органів публічної влади, 

інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій 

щодо розробки механізмів забезпечення принципу гендерної рів-

ності та ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі на регі-

ональному, національному та міжнародному рівнях. Державна ген-

дерна політика — функціонування органів державної влади з ме-

тою комплексної розробки програм та механізмів, систематичного 

впровадження принципу гендерної рівності й ліквідації всіх форм 

дискримінації за ознакою статі у всіх сферах суспільної та держав-

ної діяльності. Муніципальна гендерна політика є функціонуван-

ням органів місцевого самоврядування та територіальних громад 

з метою комплексної розробки програм та механізмів, система-

тичного впровадження принципу гендерної рівності й ліквідації 
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всіх форм дискримінації за ознакою статі в усіх сферах суспільної 

діяльності на локально визначеній території. Суб’єктами гендер-

ної політики є органи публічної влади (органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування); інститути громадянського су-

спільства; міжнародні організації. Суб’єктами державної гендерної 

політики є органи державної влади (центральні та місцеві). Суб’єк-

тами муніципальної гендерної політики виступають: 1) населення 

відповідної території (територіальна громада); 2) суб’єкти владних 

повноважень в органах місцевого самоврядування.

2. Сутність державної гендерної політики полягає у послідов-

ному здійсненні конструктивних дій, спрямованих на утвердження 

гендерної рівності, що передбачає, зокрема: гарантування прав і 

свобод жінок та чоловіків і рівних можливостей у їх користуван-

ні; створення умов розвитку гендерно збалансованого державного 

кадрового апарату; забезпечення рівного доступу жінок та чолові-

ків до розподілу соціально-економічних ресурсів; розвиток парт-

нерства між жінками та чоловіками під час виконання службових 

обов’язків та суспільно важливих завдань; врахування специфічних 

інтересів та потреб жінок і чоловіків під час розробки всеукраїн-

ських, регіональних та місцевих програм і проектів; забезпечення 

рівних можливостей для жінок і чоловіків особистої реалізації у 

політичний, соціально-економічній, духовно-культурній сферах; 

гарантування справедливого оцінювання результатів діяльності жі-

нок та чоловіків; формування та розвитку гендерної культури і ген-

дерної освіти як суб’єктів владних повноважень, так і суспільства 

загалом тощо.

3. З метою забезпечення принципу гендерної рівності у Вер-

ховній Раді України необхідне бронювання певної кількості керів-

них посад за жінками. Є необхідність внести зміни до Закону Укра-

їни «Про Регламент Верховної Ради України», виклавши ч. 4 ст. 81 

в такій редакції: «Квоти розподілу посад голів комітетів, перших за-

ступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів визна-

чаються пропорційно від кількісного складу депутатських фракцій 



362

Грицай І. О. 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

(депутатських груп) до фактичної чисельності народних депутатів у 

порядку, встановленому Верховною Радою з обов’язковим дотри-

манням принципу гендерної рівності».

4. Незважаючи на підвищення інтересу жінок до військо-

вої справи та позитивну статистику збільшення кількості жінок у 

Збройних Силах України, національне законодавство у сфері без-

пеки та оборони неоднаково регулює права та обов’язки представ-

ників різних статей. Основними причинами гендерної дискримі-

нації у Збройних Силах України є застарілі традиції та уявлення про 

роль і місце жінки у суспільстві; недосконалість нормативно-пра-

вової бази з питань захисту прав людини і громадянина (незалеж-

но від його статі); відсутність дієвих механізмів впровадження ідей 

гендерної рівності; невідповідність гендерних стандартів ЗСУ со-

ціальним потребам військовослужбовців. Військовий конфлікт на 

українській території спонукає державу ретельніше поставитися до 

питання інтеграції жінок у збройні сили і надати можливість жін-

кам служити на передовій.

5. Розширення прав військовослужбовців-жінок на зайнят-

тя військових посад відбулося з прийняттям Наказів Міністерства 

оборони України, внаслідок чого суттєво розширено перелік бойо-

вих посад для військовослужбовців-жінок, які проходять військову 

службу за контрактом. Очевидно, що обмеження прав жінок-вій-

ськовослужбовців мінімізоване, однак цілковитого дотримання 

принципу гендерної рівності у цьому аспекті поки що не досягну-

то, оскільки деякі посади у Збройних Силах України все ще є недо-

ступними для жінок, особливо у спеціальних підрозділах та висо-

комобільних десантних військах. До того ж Конституція України 

та низка законів теоретично гарантують рівний доступ чоловіків 

та жінок до вищих навчальних установ, що готують офіцерський 

склад Збройних Сил України. Але Накази Міністерства оборони, 

Міністерства освіти і науки та постанова Кабінету Міністрів перед-

бачають набір до військових ліцеїв та вишів лише юнаків. Тобто ці 

підзаконні акти прямо суперечать Конституції та іншим законам 
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України. Світовий досвід впровадження гендерного принципу у 

військове середовище можна визначити у вигляді сучасних страте-

гій інтеграції жінки в армію на чотирьох рівнях: політичний (перег-

ляд концепції оборони, процеси демократизації сектора оборони, 

контроль суспільства та урядовий контроль), економічний (плану-

вання бюджету з урахуванням гендерних аспектів та формування 

прозорого підзвітного публічного фінансового менеджменту), ін-

ституціональний (структурне і технічне перетворення збройних 

сил, яке дозволить їм відповідати прийнятим національним і між-

народним стандартам), соціальний (інтеграція гендерного аспекту 

відображає зміни у ставленні громадянського суспільства до зброй-

них сил і сприяє зростанню співпраці між ними).

6. Терміни «гендерний бюджет» та «гендерне бюджетування» не 

є синонімічними. Гендерний бюджет — це збалансоване врахування 

потреб та інтересів жінок і чоловіків шляхом запровадження методів, 

спрямованих на інтеграцію гендерної складової у бюджетний про-

цес на всіх ланках бюджетної системи. Гендерне бюджетування — 

один із інструментів досягнення гендерної рівності, механізм яко-

го охоплює політичну, економічну та соціальну сфери забезпечення 

рівності жінок та чоловіків. Гендерно-орієнтоване бюджетування є 

інструментом, який дає можливість реалізувати державну політику 

гарантування рівних прав і можливостей жінок і чоловіків за рахунок 

бюджетних коштів. Ключовими принципами гендерно-орієнтова-

ного бюджетування є прозорість, партнерство і співробітництво між 

фахівцями з бюджетування та експертів у галузі гендерної рівності, а 

також участь зацікавлених сторін поза Урядом (громадянського су-

спільства та зовнішніх експертів) на всіх етапах діяльності; розумін-

ня гендеру — знання того, як гендер та гендерні відносини побудова-

ні у суспільстві та як їх оцінює Уряд; політична воля (прихильність) 

із забезпечення роботи у сфері гендерної рівності на довгострокову 

перспективу; встановлення нових вимог до системи збору статис-

тичних даних (суттєві недоліки щодо збору даних перешкоджають 

проведенню гендерно-чутливого аналізу).



364

Грицай І. О. 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

7. Основним компонентом роботи з гендерно-орієнтованого 

бюджетування є гендерний аналіз. Найбільшого поширення серед 

різних інструментів гендерного аналізу набув гендерний бюджет-

ний аналіз, метою якого є оцінка кінцевих результатів виконання 

бюджету і створення інформаційної бази для обґрунтування пла-

нових показників, які враховуються під час формування бюдже-

ту, а також у процесі здійснення бюджетної політики у наступний 

бюджетний період; виявлення факторів і причин, що негативно 

впливають на виконання планових показників бюджету; вияв-

лення резервів збільшення доходів бюджету; визначення еконо-

мічної і соціальної ефективності здійснення бюджетних видатків; 

удосконалення бюджетного процесу та міжбюджетних відносин. 

До гендерного аналізу поточних програм і бюджетів повинен бути 

інтегрований розрахунок вартості витрат на цілі гендерної рівно-

сті, який дає можливість оцінити потреби у фінансуванні заходів 

гендерної рівності в рамках більш широкого планування процесу 

бюджетування. Метод розрахунку вартості витрат на цілі гендерної 

рівності включає в себе аналіз усього бюджетного процесу, серед 

іншого — стратегій і політики. Такий підхід є певною мірою спо-

ріднений з методами бюджетування, орієнтованими на соціально 

значущий результат, які останніми роками широко застосовує ба-

гато країн. Метод розрахунку вартості витрат може розглядатися як 

інструмент програмно-цільового методу бюджетування, а також як 

складова стратегії досягнення гендерної рівності, яка реалізується 

через бюджет. Цей метод дозволяє встановлювати кількісні цілі для 

розпорядників бюджету та дає змогу виділяти кошти для досягнен-

ня цих цілей. Впровадження програмно-цільового методу бюдже-

тування робить цей підхід затребуваним, оскільки передбачає пе-

рехід на програмне складання бюджетів на всіх рівнях.

8. Впровадження методики гендерно-орієнтованого бюджету-

вання у програмно-цільовий метод на всіх рівнях урядування може 

істотно сприяти досягненню цілей програмно-цільового методу: 

забезпеченню прозорості бюджетного процесу, бюджетних коштів і 
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результатів виконання бюджетної програми; оцінюванню та аналі-

зу досягнення поставлених цілей та виконання завдань, ураховую-

чи гендерні аспекти; сприянню роботі розпорядників коштів щодо 

досягнення запланованих результативних показників; підвищенню 

якості розроблення бюджетної політики, ефективності розподілу і 

використання бюджетних коштів; інформуванню громадян про хід 

планування та виконання бюджету з метою їх залучення до проце-

су ухвалення управлінських рішень. Програмно-цільовий метод і 

гендерно-орієнтоване бюджетування зосереджені на результатах і 

на ширшому циклі планування, реалізації та оцінювання політики. 

Гендерний бюджетний аналіз та програмно-цільовий метод мають 

на меті зосередження уваги на підсумках і результатах бюджетної 

політики (тоді як за традиційних методів бюджетування визначаль-

ними є обсяги видатків). Розширена підзвітність, посилення демо-

кратії, прозорість, краща структура управління — це елементи обох 

підходів.

9. Гендерно-правова експертиза — це невід’ємна частина пра-

вового аналізу нормативних актів, спрямована на забезпечення рів-

них прав і можливостей чоловіків та жінок і полягає у встановленні 

наявності дискримінаційних за статевою ознакою правових норм 

чи таких норм, що можуть призвести до обмеження чи переваги 

однієї статі над іншою у майбутньому. Метою гендерно-правової 

експертизи є детальний аналіз як проектів нормативно-правових 

актів, так і чинного законодавства, виявлення прямої чи прихова-

ної (непрямої) дискримінації за ознаками статі, різних стереотипів 

у поведінці людей, які можуть якимось чином дискримінувати пев-

ні групи людей або дискредитувати сам закон.

10. Процедура здійснення гендерно-правової експертизи є не-

досконалою. Запропоновано внести зміни у ч. 2 ст. 3 Інструкції з 

проведення гендерно-правової експертизи, затвердженої Наказом 

Міністерства юстиції України «Деякі питання проведення ґендер-

но-правової експертизи» від 12 травня 2006 р. № 42/5, доповнив-

ши її таким змістом: «Гендерно-правова експертиза проводиться 
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поетапно: 1) перший етап — співвідношення положень проекту 

нормативно-правового акта з національним, міжнародним зако-

нодавством, яке регулює питання, пов’язані з принципом забезпе-

чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та зі складо-

вими частинами принципу гендерної рівності (рівними правами, 

обов’язками, можливостями, рівними партнерськими відносина-

ми); 2) другий етап — проведення гендерного аналізу (визначен-

ня сфери соціальних відносин, які будуть регулюватись вказаним 

проектом нормативно-правового акта; визначення гендерно-соці-

ального прогресу (за умови прийняття проекту нормативно-право-

вого акта); 3) третій етап — підготовка та складання висновку за ре-

зультатами проведеної експертизи; 4) четвертий етап — здійснення 

моніторингу нормативно-правового акта (у разі позитивного вис-

новку експерту та прийняття нормативно-правового акта. У разі 

виявлення порушень під час моніторингу, експертом ініціюється 

питання внесення змін до нормативно-правового акта, спрямо-

ваного на відновлення гендерного паритету, або розробка нового 

нормативного акта, якщо внесення змін є недоцільним. Кожен на-

ступний етап розпочинається після завершення попереднього)».
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4.1. Забезпечення принципу гендерної 

рівності у сфері місцевого самоврядування

Сьогодні в Україні та багатьох інших державах світу заклада-

ється фундамент створення нової або удосконалення існуючої сис-

теми місцевого самоврядування. Новітні суспільні перетворення, 

пошук механізмів підвищення ефективності роботи органів місце-

вої влади, забезпечення позитивної динаміки політичних, соціаль-

но-економічних, культурних трансформацій на місцевому рівні та 

в кінцевому результаті збереження цілісності і зміцнення держави, 

єдності українського суспільства, розвиток партнерських відносин 

громадськості з органами публічної влади потребує вирішення те-

оретико-правових питань гарантування та створення можливостей 

для рівної реалізації прав і свобод жінок та чоловіків на муніци-

пальному рівні.

Перехідний етап функціонування Української держави підви-

щує роль дослідження сучасних механізмів формування системи 

місцевого самоврядування на основі принципу гендерної рівності. 

Якісний розвиток окремих адміністративно-територіальних оди-

ниць, формування представницьких органів місцевої влади з до-

триманням принципу гендерної рівності, створення відповідних 

умов для реалізації зазначеного на практиці, ефективність роботи 

місцевої влади та дієвість кожної територіальної громади, що прак-

тично нереально без загальної підтримки держави, має прямий 
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вплив на процес становлення України у цілому та, відповідно, на її 

міжнародний імідж.

Вирішення суспільно важливого завдання значно ускладню-

ється, а подекуди неможливе без концептуального осмислення іс-

нуючих реалій у відповідній сфері з позицій різних наук: філософії, 

політології, соціології, психології, юриспруденції тощо. Важливий 

внесок у вивчення забезпечення гендерного балансу у тих чи інших 

сферах місцевого самоврядування у межах різних соціально-гума-

нітарних наук здійснили: О. Айвазовська, А. Акмалова, Л. Амджа-

дін, Л. Артеменко, А. Бондар, С. Горочан, І. Дорожкіна, І. Жереб-

кіна, Т. Іваніна, В. Капіцин, О. Катан, Н. Карбовська, В. Коваль-

чук, І. Кон, О. Клюжев, С. Кроулі, Т. Литвинова, Ю. Лісовський, 

Л. Магдюк, Т. Марценюк, Л. Наливайко, О. Неберикут, А. Некряч, 

С. Пономарьов, М. Скорик, І. Федорович, Л. Швець, Ю. Шепе-

лєва, М. Юсупова та ін. Однак, питання забезпечення принципу 

гендерної рівності у сфері місцевого самоврядування, не дивлячись 

на свою важливість, є таким, що не отримало належного місця у 

наукових працях вітчизняних вчених, зокрема правників. Біль-

шість з існуючих робіт підготовлено або до прийняття Закону Укра-

їни «Про місцеві вибори», який заклав фундамент для визначення 

нового орієнтиру у досліджуваній сфері, або мають моніторингове, 

аналітичне, статистичне тощо значення.

З урахуванням зазначеного, розглядуване явище вимагає ши-

рокого комплексного підходу до його опрацьовування у межах 

науки теорії держави і права з метою: всебічного та об’єктивного 

розкриття правової природи принципу гендерної рівності на міс-

цевому рівні, зокрема, в умовах децентралізації влади, розвитку 

громадянського суспільства, поступальної інтеграції України до 

світової спільноти; здійснення юридичного прогнозування у цій 

сфері; формулювання конкретних пропозицій щодо ефективних 

заходів, спрямованих на дотримання принципу гендерної рівності 

на місцевому рівні.
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Гендерна диференціація в рівні доходів населення, гендерні 

викривлення на ринку праці та у сфері прийняття рішень, невід-

повідності соціально-демографічного розвитку залишаються ва-

гомими чинниками соціального виключення, що проявляються у 

відстороненні жіночої половини населення від владних повнова-

жень, обмеженні для них можливостей гідної зайнятості та досту-

пу до економічних ресурсів [557, с. 143]. Так, серед низки проблем 

гендерної асиметрії на місцевому рівні є гарантування належного 

соціального та економічного становища жінок.

У щорічному глобальному дослідженні Світового економічно-

го форуму (World Economic Forum) — Індекс гендерного розриву 

2017 (The Global Gender Gap Index 2017) експертами зроблено ви-

сновок, що покращення ситуації із гендерним паритетом може при-

звести до значних економічних дивідендів, які залежать від ситуації 

і проблем у конкретній країні. Зокрема, досягнення економічно-

го гендерного паритету може збільшити на $250 млрд. ВВП Вели-

кобританії, $1750 млрд. Сполучених Штатів Америки, $550 млрд. 

Японії, $320 млрд. Франції та на $310 млрд. ВВП Німеччини [360]. 

Тож забезпечення гендерного балансу на місцевому рівні в еконо-

мічній сфері сприятиме економічному розвитку всієї держави.

На думку представників державної влади, нині важливим на-

прямом є впровадження принципів рівності у площині органів 

місцевого самоврядування, що зумовлює проведення гендерної 

експертизи місцевого самоврядування, адже Україна має величез-

ний гендерний потенціал, який не використовує. Його залучення 

до регіонального розвитку та управління громадянами може ста-

ти поштовхом до вдосконалення [143; 235, с. 33; 254, с. 4]. Першо-

чергово, підвищення ефективності економічної сфери, яка, своєю 

чергою забезпечить результативне функціонування соціальної сис-

теми суспільства. Тим більше, що сьогодні в Україні існують суттєві 

проблеми у соціально-економічній сфері на місцях.

У 2017 р. в Україні загалом було зареєстровано 354,4 тис. без-

робітних громадян працездатного віку, серед яких безробітних 
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жінок — 189,5 тис., безробітних чоловіків — 164,9 тис. [115; 286]. 

Таку закономірність в гендерному аспекті можна пояснити тим, що 

жінок у працездатному віці в Україні (15–64 років) дещо більше ніж 

чоловіків: 15,031 млн. та 13,981 млн. відповідно.

Разом із тим нерівномірність проявляється у тому, що кількість 

безробітних жінок за рік зменшилася лише на 3,6 %, а безробітних 

чоловіків — на 15 % [287]. Важливо наголосити, що майже 190 тис. 

непрацевлаштованих українців проживають у містах, 165 тис. — у 

селах [115]. Однак у цьому контексті слід навести наступні да-

ні: станом на 2017 р. працездатного населення у віці 15-64 ро-

ків у містах проживало 20,339 млн. осіб, у сільській місцевості — 

8,672 млн. осіб. Тож проблема безробіття у сільській місцевості має 

значно вищий поріг складності. До того ж безробіття в містах зни-

жується значно швидше — майже на 10 % за рік.

Проблема безробіття дуже гостро стоїть у сільській місцево-

сті й об’єктивною реальністю стала трудова міграція жінок села. 

Значна кількість жінок від’їжджають за кордон у пошуках роботи 

легальними та нелегальними шляхами. Становище нелегальних 

мігрантів особливо негативно впливає на жінок, які часто потра-

пляють у трудове або сексуальне рабство. В такій ситуації жінки 

репродуктивного віку часто відкладають народження дітей або 

взагалі втрачають таку можливість. Чоловіки в таких сім’ях почи-

нають зловживати алкоголем. Також нині у сільських районах не-

має сприятливих умов для поєднання материнства і професійного 

зростання. За останні десять років закрилося багато дошкільних 

закладів. Робота в сільській місцевості супроводжується постій-

ним навантаженням на жінок — вони практично не відпочива-

ють, не піклуються про своє здоров’я [100, с. 9-10]. Сьогодні серед 

226 країн світу Україна за показником рівня народжуваності посі-

дає 186 місце. Відсутність матеріально-фінансових можливостей 

забезпечити дитині хоча б мінімальний рівень добробуту провокує 

покидати свою країну. Окремі європейські держави стимулюють 

приплив трудових мігрантів, зокрема і з України. До таких країн 
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можна віднести й Польщу, що має суттєві проблеми з внутрішніми 

трудовими ресурсами. Оскільки рівень життя у цілому та заробітної 

плати у цій країні значно вищий ніж у нашій державі, то українські 

громадяни покидають постійні місця свого проживання задля кра-

щих умов життя. Такий стан речей сприяє підвищенню економіки 

іноземної держави та значно погіршує вітчизняну соціальну, еко-

номічну, демографічну ситуацію.

Нині у нашій країні набирає обертів соціальна робота, яка 

охоплює значну кількість проблем, що потребують постійного 

вирішення. Фахівці соціальної сфери повинні володіти розшире-

ними знаннями, вміти аналізувати проблемні ситуації, швидко ре-

агувати та знаходити шляхи вирішення, мати у своєму арсеналі той 

широкий профіль знань, що забезпечить якісне надання соціаль-

них послуг [621, с. 76]. Як свідчить практика, сьогодні в Україні як 

на загальнодержавному рівні, так і на рівні місцевої влади майже 

відсутні висококваліфіковані працівники, спроможні належними 

чином забезпечити права жінок та чоловіків, враховуючи гендер-

ні особливості. Отримання відповідних знань фахівцями вимагає 

систематичного проведення спеціальних курсів, тренінгів тощо з 

метою оволодіння відповідними інструментами та механізмами у 

цій сфері.

Отже, як на загальнодержавному рівні, так і на рівні місцевого 

самоврядування гендерний дисбаланс прослідковується у приват-

ній, соціальній, економічній, політичній та інших сферах. Проте, 

нині найбільш обговорюваною темою в окремих колах є роль та 

місце жінки у політичному житті держави та окремої територіаль-

ної громади (об’єднаних територіальних громад).

Соціально-економічна криза, військовий конфлікт, що три-

ває на сході України, заходи жорсткої економії, прийняті Урядом, 

посилюють ґендерний дисбаланс у суспільстві, призводячи до фе-

мінізації бідності; втрати жінками роботи; ускладнення доступу 

до медичних, освітніх і соціальних послуг; збільшення випадків 

домашнього та сексуального насильства, в тому числі пов’язаних 
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з військовим конфліктом; посилення патріархальних ґендерних 

стереотипів і традиційного розподілу соціальних ролей [691]. За-

безпечення рівного доступу жінок і чоловіків в Україні до процесу 

прийняття рішень для чоловіків і жінок є не тільки однією з важ-

ливих умов розбудови в Україні правової держави, але й запорукою 

її економічного та соціального розвитку. Доказом цього є різно-

манітні дослідження ООН, які свідчать, що країни, які посідають 

перші позиції щодо представництва жінок у політиці, також мають 

найкращі показники якості життя й економічного розвитку [386; 

845, c. 8].

У Всесвітній декларації Міжнародного союзу місцевих органів 

влади (МСМОВ) про роль жінок у місцевому самоврядуванні від 

1998 р. наголошено, що місцеве самоврядування, яке є складовою 

частиною національної структури керівництва, є рівень управлін-

ня, найбільш близький до громадян, і, отже, здатний найкращим 

чином залучати жінок до процесу прийняття рішень щодо їх умов 

життя і використовувати їх знання і можливості для сприяння ста-

лому розвитку [183]. Сьогодні жінки мають політичні права (у пере-

важній більшості держав), але їх повне входження у світ політики, 

як і раніше, залишається справою майбутнього, поки залишається 

актуальною головна перешкода — маргінальність становища жінок 

у суспільстві [238, с. 10; 549, с. 52; 904, с. 30]. Суттєве розходження 

між регламентованим та дійсним становищем жінок у суспільстві 

за показниками їх участі у прийнятті важливих рішень місцевого та 

регіонального значення, впливовості на суспільні відносини з по-

гляду влади, представленості в місцевих, обласних радах та на ви-

щих посадах в органах місцевого самоврядування викликає негай-

ну потребу у дослідженні та наданні пропозицій щодо розв’язання 

вказаних проблем [222, с. 156; 230, с. 39]. Серед особливо актуаль-

них питань слід виокремити неефективну реалізацію положення 

Закону України «Про місцеві вибори» щодо гендерної квоти.

Розгляд тематики забезпечення принципу гендерної рівності у 

представницьких органах місцевого самоврядування має не менш 
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важливе теоретико-прикладне значення, аніж в органах державної 

влади — парламенті, уряді, суді тощо, питанням чого науковцями 

на вітчизняних просторах приділяється значно більше уваги.

Впровадження гендерних підходів у діяльність органів місце-

вого самоврядування має свої аспекти і перш за все тому, що са-

ме органи місцевого самоврядування — ефективна й максимально 

наближена до людей місцева влада, де право громадян на управ-

ління державою реалізується, насамперед, на місцевому рівні. Че-

рез місцеве самоврядування існує можливість розкрити ініціативу 

мільйонів громадян, залучити їх до активного громадського життя. 

Нині гендерний підхід все більше проникає у сфери політичного 

врядування й управління, стає реальною політичною силою впли-

ву на забезпечення розвитку, рівності й миру в суспільстві у бага-

тьох країнах світу. Такий підхід до політики передбачає її гендерний 

вимір [172]. Належне представництво жінок в органах місцевого 

самоврядування є своєрідним індикатором рівня демократичності 

суспільства.

Необхідно зазначити, що в рамках сучасної сервісної моделі 

державного і муніципального управління затребувана, перш за все 

така якість ефективного лідера, як «вміння співпрацювати і домо-

витися з багатьма людьми» [351, с. 477-496; 904, с. 63]. Саме ця оз-

нака, як підкреслюють багато науковців, у тому числі і психологи, 

характерна жінкам.

Разом із тим, сьогодні до властивостей становлення місцевої 

демократії в Україні справедливо можна віднести гендерний дис-

баланс, незважаючи на те, що на початку ХХІ ст. серед переважної 

більшості держав світу наша країна долучилася до Декларації ти-

сячоліття ООН й зобов’язалася до 2015 р. забезпечити у представ-

ницьких органах, зокрема, в органах місцевого самоврядування, 

участь жінок та чоловіків у пропорції — 50/50 %. Доречно акцен-

тувати, що важливим є не лише кількісний показник у досліджу-

ваному напрямі, а превалюючим виступає якісний показник — 
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ефективність виконання своїх посадових обов’язків жінками та чо-

ловіками в органах місцевого самоврядування.

Оскільки діяльність місцевої влади базується на традицій-

но жіночих інтересах, таких як добробут, освіта, чистота довкіл-

ля, охорона здоров`я, дозвілля, то в її структурі жінки традиційно 

активно задіяні, за своєю часткою не поступаючись чоловікам. 

Присутність великої кількості жінок у місцевих органах влади, їх-

ня безпосередня участь у процесі прийняття рішень дозволяє їм 

по-справжньому представляти та обстоювати свої інтереси. З боку 

гендерної перспективи, органи місцевого самоврядування — най-

більш наближений та доступний рівень управління для жінок [260, 

с. 43; 270, с. 88; 369, с. 79]. У науковій літературі та інших джерелах 

наголошується, що у виборних органах місцевого самоврядування 

відносно гендерного балансу ситуація складається значно оптимі-

стичніше, ніж у парламенті України.

Згідно зі статистичними даними Центральної виборчої комісії 

(далі — ЦВК), результати місцевих виборів демонструють послі-

довне зростання кількості депутаток у місцевих радах з часів неза-

лежності України. Так, якщо на виборах у 1994 р. жінки отримали 

30,2 % мандатів у місцевих радах всіх рівнів, що стало досить висо-

ким результатом для того періоду, то вже у 2010 р. — 46,8 %. Проте, 

оскільки статистика ЦВК щодо представленості жінок та чолові-

ків не розділена по радах різного рівня та головах сіл, селищ, міст, 

міст обласного значення, то інформація про зазначене вище має 

узагальнений характер й не відображає об’єктивного стану речей.

Підтвердженням необ’єктивності узагальнюючої статистики 

ЦВК є наступне. За даними NDI (National Democratic Institute), 

станом на 1 січня 2013 р. у 27 регіонах жінки становили 12 % в об-

ласних радах, 23 % в районних радах, 46 % у селищних радах і 51 % у 

сільських радах. Це підтверджує, що в Україні існує тенденція — чим 

вищий рівень представницького органу, тим менше жінки пред-

ставлені серед депутатів [258, с. 19; 856]. Відзначимо, що ця тен-

денція продовжилася і на місцевих виборах 2015 р., за результатами 
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яких частка жінок становила: у сільських радах — 56 %; у селищних 

радах — 46 %; у районних радах — 24 %; у міських радах — 29 % 

(найбільший рівень представництва жінок у Чернігівській міській 

раді — 33 %, та 25 % жінок у Львівській міській раді); у 22 обласних 

радах — 15 % (найвищий рівень представництва жінок у Сумській 

обласній раді (22 %) та у Хмельницькій обласній раді (21 %).

Отже, в жодній обласній раді України не подолано бар’єр у 30 %, 

законодавчу гендерну квоту дотримано лише в одній міській раді.

Комплексний підхід до вивчення обраної проблематики зу-

мовлює розглянути не лише представленість жінок на різних рівнях 

місцевої влади по всій території України, а й врахувати регіональні 

особливості цієї проблематики. У цьому контексті можна навести 

наступне: чим далі на схід країни, тим більше жінок представлено в 

місцевих радах різного рівня. За показником представництва жінок 

серед депутатів в лідерах виявились Донецька, Луганська, Мико-

лаївська, Херсонська, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, 

Харківська та Запорізька області. Найменше жінок представлено 

на рівні місцевих рад Закарпатської, Івано-Франківської, Чер-

нівецької, Рівненської та Львівської областей [89]. Отже, в Укра-

їні існує тенденція не лише «чим вищий рівень місцевої влади, 

тим менше там жінок», а й диспропорція в регіональному розрізі 

щодо представленості жінок та чоловіків у виборних органах муні-

ципальної влади.

Суттєвим для розвитку гендерного паритету на місцевому рівні 

стало те, що у 2015 р. в Україні проходили перші місцеві вибори за 

наявності 30 % гендерної квоти відповідно до нового Закону Укра-

їни «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 р. У ч. 3 ст. 4 Закону 

зазначено, що представництво осіб однієї статі у виборчих списках 

кандидатів у депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих ок-

ругах має становити не менше 30 % загальної кількості кандидатів у 

виборчому списку [680]. Закон був прийнятий у хиткій політичній 

ситуації, положення якого викликали чималу кількість зауважень та 

негативних коментарів з боку громадських активістів, політологів, 
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експертів, представників владних структур, ЗМІ, однак все ж став 

підґрунтям для еволюції виборчого законодавства до органів місце-

вого самоврядування у цілому та свідченням позитивних зрушень у 

забезпеченні принципу гендерної рівності у представницьких орга-

нах місцевого самоврядування зокрема.

Введення гендерних квот спрямовано на забезпечення рівних 

можливостей жінок і чоловіків у громадсько-політичній сфері. За-

конодавча новела щодо гендерної квоти відповідає, з одного боку, 

нормам чинного законодавства України, з іншого — міжнародним 

актам та угодам, які ратифікувала наша держава у той чи інший пе-

ріод свого історичного розвитку, норми та положення яких зобов’я-

залась дотримуватися та інтегрувати у вітчизняне законодавство 

і життя суспільства (Загальна декларація прав людини від 1948 р., 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 1968 р., 

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок від 1979 р., Хартія Європейської безпе-

ки від 1999 р., Угода про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами від 2014 р. тощо).

Так, порівняно зі списками до міських рад м. Києва та міст-об-

ласних центрів, партії рідше дотримувались квоти — вона дотрима-

на в 61 % (у 195 списках з 318) списків до обласних рад проти 72 % 

(у 310 списках з 480) списків до міських рад; загальний рівень пред-

ставництва жінок в списках до обласних рад також є нижчим — 

29,6 % та 32,1 % відповідно [163]. Тож, хоча норми права повинні 

регламентувати важливі для суспільства і держави відносини з ме-

тою їх належного врегулювання, все ж сучасна юридична практика 

свідчить, що декларування окремої норми не є гарантією її дотри-

мання суб’єктами правовідносин. Після проведення місцевих ви-

борів у 2015 р. гендерні ініціативи спрацювали не повною мірою, 

адже як і в 2014 р., під час парламентських виборів, не були перед-

бачені санкції за їх невиконання.
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Громадська активність жінок, їх публічний статус та символіч-

на влада сприяють встановленню більш егалітарної моделі взаємин 

у родині та перерозподілу обов’язків між членами подружжя, а на-

вантаження жінок у публічній та приватній сферах виправдовуєть-

ся почуттям моральної задоволеності та реалізованості, основою 

яких є їх впливовість і авторитетність серед виборців [831, с. 15]. 

Ігнорування знань, практичних та творчих здібностей жінок свід-

чить про недостатній розвиток демократичних основ у державі та 

на місцях й вимагає якнайшвидшого викорінення цього явища й 

широкого використання можливостей жінок для благоустрою у 

всіх сферах суспільства.

Важливо також проаналізувати положення щодо сучасно-

го становища жінок на посадах мерів різних міст країни. Серед 

394 кандидатів на посаду міського голови в Києві та містах-облас-

них центрах на місцевих виборах 2015 р. було тільки 57 жінок (або 

14,7 %). На виборах мерів міст Тернопіль, Черкаси та Суми не було 

зареєстровано жодної жінки-кандидатки. Відсоток самовисуванок 

серед кандидаток був вищим, ніж серед кандидатів-чоловіків — 

52,6 % проти 40 %. Взагалі на рівні міст зі спеціальним статусом 

(Київ та Севастополь) та міст-обласних центрів у період з 1991 р. 

й дотепер жінок лише двічі обирали на посаду міського голови — 

Херсон (1994 р.), Житомир (1996 р.) [856]. Можна зробити висно-

вок, що чим більший населений пункт, тим рідше жінок обирають 

на посаду міського голови. В результаті, після виборів 2015 р. серед 

декількох сотень міських голів України лише 27 — жінки. Як і рані-

ше, жодна з жінок не займає посади мера міста обласного значен-

ня. Найбільшим за кількістю жителів містом, яке очолює жінка, є 

м. Первомайськ (Миколаївська обл.) з населенням 62 672 особи.

Таким чином, узагальнена статистика ЦВК щодо представни-

цтва жінок та чоловіків у виборних органах місцевого самовряду-

вання лише створює враження їх пропорційності. Жінки представ-

лені мінімально на тому рівні, де приймаються найбільш важливі 

місцеві, регіональні та політичні рішення. Враховуючи високий 
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політичний, економічний, культурний, освітній потенціал жінок, 

їх низька репрезентованість на вказаних рівнях влади зумовлює 

неефективне використання людських ресурсів суспільства у цілому.

Важливо вказати на причини, що стримують жінок брати 

участь в управлінні місцевими справами в ролі депутаток. Зокре-

ма, окрім гендерних дискримінацій, заважають комфортно й пов-

ноцінно себе відчувати жінкам у політиці постійне поєднання ролі 

жінки-дружини, жінки-матері та жінки-політика, домогосподарсь-

ка праця, нестача вільного часу, байдужість громадян до проблеми 

політичної діяльності жінок, брак фінансових ресурсів, проблеми 

з жіночою солідарністю, гендерні стереотипи й відсутність достат-

нього рівня кваліфікації в роботі [780, c. 32]. До того ж актуальними 

залишаються внутрішні бар’єри, що також знижують шанси жінок 

на закріплення лідируючих позицій. Це перш за все невпевненість 

жінок у собі, низька самооцінка, як наслідок — відсутність профе-

сійного честолюбства [19; 904, с. 36].

Звертаючи увагу на причини більш високої представленості 

жінок у депутатському корпусі сіл та селищ, слід зазначити на-

ступне, так, на думку депутаток, їм найкраще вдається вирішувати 

питання, які не потребують бюджетних коштів, а тримаються на 

власній ініціативі чи колективних зусиллях громадськості. Окрім 

виконання обов’язків, передбачених законодавством, основну ча-

стину діяльності депутаток становить постійна робота з виборцями 

та вирішення поточних проблем як інструментального, так і екс-

пресивного характеру. Вони стають посередницями, лобіюють та 

організовують вирішення конкретних питань [831, с. 13]. Вважа-

ємо, що саме це є однією із причин низького представництва жі-

нок на вищих рівнях влади як місцевого, так і загальнодержавного 

значення.

Проведене соціологічне дослідження свідчить, що до провід-

них мотивів участі жінок у політичній діяльності місцевого рівня 

належать: потреба розв’язати нагальну соціальну проблему, потре-

ба у самореалізації та мотив творця (деміурга). Цікаво, що перший 
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шлях — залучення до політичної діяльності через проблему — був 

часто неусвідомленим, і жінки при цьому не сприймали себе як 

суб’єктів власного життєвого та професійного вибору. Мотив само-

реалізації має доволі широкий спектр проявів — від спортивного 

інтересу, зацікавленості до відчуття самоздійснення, мотивів тво-

рення нового. Третій мотив — самореалізація — має виразну скла-

дову творення нового [780, с. 11-16]. Однак, вважаємо, що цей спи-

сок причин не є повним, оскільки як для чоловіків, так і для жінок 

інколи характерним є те, що деякі з них намагаються прийти до 

влади — спочатку місцевої, згодом державної — першочергово, з 

метою реалізації особистих амбіцій та розширення власних можли-

востей, приховуючи це за різними патріотичними та соціальними 

гаслами.

Повертаючись до питання важливості більш активного залу-

чення жінок до депутатської діяльності зазначимо, що робота на 

місцях вимагає розуміння потреб людей, тому депутатки часто 

представляють округ впродовж декількох скликань: це забезпечує 

налагодження якісної комунікації та довіри, накопичення інфор-

маційної бази та соціального капіталу, необхідного для оператив-

ного вирішення поточних проблем [831, с. 13]. Позитивним у ро-

боті жінок як депутаток місцевих рад є те, що вони вчаться дипло-

матичності у відносинах з людьми, й не лише під час виконання 

депутатських обов’язків, контролювати імпульсивність, стримува-

ти емоції й проявляти їх лише коли це необхідно.

Обрання жінок у державні владні структури місцевого рівня — 

крок до виходу їх на національну політичну арену. Участь у виборах 

є надзвичайно важливою справою вже тому, що вона є політичною 

практикою як для жінок-лідерів, так і для виборців. Адже від якості 

депутатського корпусу залежить ефективність політичної діяльно-

сті представницьких органів [369, с. 85]. Розширення участі жінок 

у політичному житті сучасного суспільства сприятиме не тільки ре-

альному забезпеченню гендерної рівності, в тому числі й у сфері по-

літичної і управлінської діяльності, а й збагаченню інструментарію 
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адміністрування за рахунок привнесення тієї безцінної специфіки, 

яку акумулюють саме жінки. Зокрема, мова йде про моделі кон-

сенсусної поведінки при вирішенні ключових питань, оскільки в 

цілому жінки в меншій мірі схильні йти на конфлікти, вважають за 

краще гармонізацію відносин у колективі [818; 904, с. 72].

У науці існує справедлива думка, що гендерні підходи в діяль-

ності органів місцевого самоврядування, на відміну від органів дер-

жавної влади, мають свої аспекти, зокрема: органи місцевого само-

врядування як складова публічної влади формуються лише шляхом 

виборів, і тому лише виборець може вирішити, кому надати пере-

вагу: чоловікові чи жінці під час виборчих перегонів [588]. Але, та-

кий підхід, як правило, властивий для самовисуванців.

Як свідчить практика, за партійними списками легше потра-

пити до органів влади [323]. Необхідно зазначити, що підтримка 

партій впливає й на представленість жінок на посадах міських го-

лів, адже з 27 обраних жінок-міських голів на місцевих виборах 

2015 р. 17 жінок висунуті партіями, 10 — самовисуванки.

У контексті наведеного вище слід відзначити, що більша ча-

стина кандидаток у міські голови були самовисуванками, і відсоток 

самовисуванок серед кандидаток був вищим, ніж серед кандида-

тів-чоловіків [509, с. 239].

Політичні партії відіграють центральну роль у просуванні жі-

нок до міських та обласних рад, оскільки чинне законодавство не 

передбачає можливості самовисування: відповідно до ч. 2 ст. 35 За-

кону «Про місцеві вибори», право висування кандидатів у депутати 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, район-

ної, міської, в тому числі міст Києва та Севастополя, районної у 

місті ради реалізується виборцями у відповідних багатомандатних 

виборчих округах через місцеві організації партій [680]. Тож, саме 

партії та їх осередки визначають кандидатів та лідерів у списках, 

розпоряджаються виборчими фондами тощо.

Перед місцевими виборами 2015 р. неурядовими організаціями 

проведено опитування серед партій. Його результати засвідчили, 
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що українські політичні партії оцінюють прийняту гендерну квоту 

досить позитивно, демонструючи увагу до проєвропейської полі-

тики, виражаючи повагу до цінності рівних прав і можливостей для 

жінок і чоловіків; представники усіх опитаних партій зазначили 

про інтеграцію жінок до їх структур [252, с. 15; 512, с. 4-5; 513]. Тоб-

то партіями засвідчено бажання підтримувати жінок у їх прагненні 

реалізувати себе як політиків.

Не менш важливим є питання щодо жіночого лідерства. У су-

часному суспільстві лідерство в переважній більшості випадків на-

лежить чоловікам. Жінки, які вступають на шлях конкурентної бо-

ротьби за керівні позиції у владі, в політичних партіях або великих 

компаніях, стикаються з численними гендерними стереотипами, 

соціальними та економічними перешкодами, з необхідністю від-

мови від «фемінності». Проте, успіх багатьох жінок — політичних 

лідерів і керівників корпорацій дозволяє говорити про феномен 

жіночого лідерства, який набуває все більшої актуальності в су-

часному світі, особливо в контексті гуманізації та демократизації 

політичної сфери [904, с. 10-11]. Дослідження питання жіночого 

політичного лідерства сьогодні є ключовим у роботах багатьох про-

відних зарубіжних вчених і все більше актуалізується в працях ві-

тчизняних науковців.

Стихійне усвідомлення жінками-лідерами гендерної нерівно-

сті, гендерного конфлікту поки що не знаходить на місцевому рівні 

свого ефективного організаційного і політичного вирішення [369, 

с. 83]. В аспекті дослідження необхідно навести наступні дані що-

до політичного лідерства жінок під час місцевих виборів 2015 р. в 

Україні: з 318 списків кандидатів до обласних рад, тільки 28 списків 

очолювали жінки, що складає 8,8 %. З 480 списків кандидатів до 

міських рад м. Києва та міст-обласних центрів, тільки 58 списків 

очолювали жінки, що складає 12,1 %. Загалом жінки очолили 86 

(11,5 %) списків. З 132 партій, що взяли участь у виборах, тільки 

34 висували жінок як лідерів списків до обласних рад чи рад м. Ки-

єва та міст обласних центрів, що отримували гарантований мандат 
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за умови подолання партією виборчого бар’єра. 18 партій висунули 

3 і більше жінок-лідерів списків [198]. Такі результати свідчать про 

високу гендерну диспропорцію й неготовність всебічно сприяти 

жінкам-лідерам. Тож, декларування підтримки партіями розшире-

ної участі жінок у їх структурах та керівництві не сприяли змен-

шенню вертикальної гендерної сегрегації.

Отже, сьогодні вся система місцевого самоврядування вима-

гає якісних перетворень, у тому числі процес формування вибор-

них органів місцевої влади на основі принципу гендерної рівності. 

Реальне представництво жінок у виборних органах місцевого са-

моврядування позначає тип партійної системи у державі загалом 

та ставлення партій до гендерного балансу зокрема. Проблема роз-

витку місцевої демократії з урахуванням гендерного збалансування 

не втрачає своєї високої актуальності. Необхідним є використання 

наукових розробок вітчизняних та зарубіжних вчених у цій сфері 

з метою здійснення ефективних трансформаційних заходів систе-

ми місцевого самоврядування. Існує потреба у пошукові належних 

засобів для комунікації між науковцями, громадськістю, чиновни-

ками та політиками. Важливим є залучення зарубіжних експертів.

Потреба у врегулюванні суспільних відносин, регламентації 

певних домінуючих у суспільстві переконань щодо того чи іншого 

явища, належної поведінки суб’єктів права, інформування громад-

ськості стосовно цих правил і виховання у їх дусі збереження ціліс-

ності суспільства, запобігання появи суспільних конфліктів потре-

бує належного нормативно-правового забезпечення. У цьому кон-

тексті важливу роль у забезпеченні принципу гендерної рівності під 

час формування органів місцевого самоврядування відіграв Закон 

України «Про місцеві вибори». Однак практика правозастосування 

деяких норм цього Закону виявилася неефективною, зокрема щодо 

гендерного збалансування. Чітке, доступне та таке, що виключає 

двозначність розуміння положення закону є першоосновою його 

якісної реалізації. Тож необхідність вироблення пропозицій щодо 
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вдосконалення норм Закону України «Про місцеві вибори» потре-

бує звернення до практики правозастосування у цій сфері.

Неусвідомлення важливості гендерної рівності більшою части-

ною суспільства, відсутність узгодженого законодавчого положен-

ня щодо гендерної квоти та механізму її реалізації, неоднозначна 

позиція законодавця та недостатня підготовленість членів терито-

ріальних виборчих комісій (далі — ТВК) під час місцевих виборів 

2015 р. сприяло розбіжному застосуванню ними ч. 3 ст. 4 Закону 

України «Про місцеві вибори» та, в результаті, у низці випадків — 

порушенню принципу рівного виборчого права. Важливим є ви-

знання того факту, що прийняття Закону «Про місцеві вибори» за 

три місяці до виборів суттєво ускладнило процедуру їх проведення, 

що й спровокувало значну кількість звернень до суду з метою від-

новлення порушених прав суб’єктів виборчого процесу.

Серед причин появи судових позовів стало й те, що деякі об-

ласні, міські та районні ТВК відмовляли у реєстрації списків кан-

дидатів через недотримання квоти, або скасовували їх реєстрацію. 

Зафіксовано масові випадки таких проблем у різних областях Укра-

їни. Наприклад, в одній із ТВК відмовлено партії у реєстрації спис-

ку через те, що у ньому було менше 30 % чоловіків та порушено 

вимогу п. 10 ст. 8 Закону України «Про політичні партії в Україні» 

[856]. Проте відмова ТВК у реєстрації виборчого списку кандидатів 

у депутати у багатомандатному виборчому окрузі у зв’язку зі вказа-

ними причинами була визнана судом протиправною [627].

Слід зазначити про наявність низки подібних судових позовів, 

рішення з яких були прийняті на користь позивачів [628; 629; 632; 

633]. З урахуванням вказаного вище, необхідним є розгляд та тео-

ретико-правовий аналіз ухвалених судових рішень.

Так, судами вказувалося, що вичерпний перелік дій, які мають 

бути вчинені в межах висування кандидатів у депутати, чітко регла-

ментовано ст. 35-37 Закону України «Про місцеві вибори», і такі ви-

моги не передбачають врахування гендерних квот, як не передбачать 

цього й інші спеціальні норми Закону, що визначають обов’язкові 
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умови висування кандидатів місцевими організаціями партій. Та-

кож рішення суддів ґрунтувалися на відсутності підстави щодо 

гендерної квоти у 30 % у ч. 1 ст. 46 Закону «Про місцеві вибори», 

що містить перелік умов для відмови ТВК у реєстрації кандидатів 

у депутати.

На думку суду, перелік підстав для відмови в реєстрації канди-

датів у депутати на місцевих виборах, передбачений ч. 1 ст. 46 За-

кону України «Про місцеві вибори», є вичерпним і розширеному 

тлумаченню не підлягає. До того ж у рішеннях суду вказувалося, 

що ТВК зобов’язані були керуватись у своїй роботі Роз’ясненням, 

затвердженим Постановою Центральної виборчої комісії (далі — 

ЦВК) № 362 від 23 вересня 2015 р. [696].

У зв’язку із відсутністю у правовій доктрині уніфікованих кри-

теріїв поділу норм права на імперативні та диспозитивні на практи-

ці перманентно виникають питання: як застосувати те чи інше по-

ложення Закону? З метою забезпечення однакового застосування 

окремих норм Закону України «Про місцеві вибори» ЦВК 23 верес-

ня 2015 р. затверджено Роз’яснення, в якому уточнено, що відмова 

в реєстрації кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому 

окрузі з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад з під-

став недотримання положення Закону щодо представництва осіб 

однієї статі у виборчих списках кандидатів у депутати місцевих рад 

у багатомандатних виборчих округах на підставі Закону не допуска-

ється [696]. Зазначений пункт документа викликав низку зауважень 

з боку громадськості, і, як наслідок, появу судових позовів щодо 

законності окремих пунктів вказаного Роз’яснення Центральної 

виборчої комісії.

Незважаючи на те, що рішення суду — це персоніфікований 

правозастосовний акт, який має разовий характер, важко оцінити 

вплив судових рішень на регулювання суспільних відносин у ціло-

му, адже саме через судові рішення забезпечуються такі складові 

принципу верховенства права, як: правова певність; визначеність 
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становища людини у тій ситуації, в якій вона перебуває; підпоряд-

кованість судовому рішенню усіх органів держави; обов’язковість 

його виконання будь-якими органами і посадовцями; незмінність 

остаточного судового рішення, яке набрало чинності [877, с. 84]. І 

саме під час місцевих виборів в Україні 2015 р. окремі судові рішен-

ня стали ключовими в аспекті принципу гендерної рівності.

З позицій складності правозастосування цікавими й водночас 

показовими є два судові рішення щодо законності п. п. 3, 4 Роз’яс-

нення ЦВК, які були прийняті 30 вересня 2015 р. у Київському апе-

ляційному адміністративному суді у складі різних судових колегій і 

мають протилежне по відношенню одне до одного значення.

1. У першому випадку про визнання нечинним та скасування 

п. 4 Роз’яснення судом наголошено, що у ч. 3 ст. 4 Закону Укра-

їни «Про місцеві вибори» вимога щодо гендерної квоти у вибор-

чих списках осіб однієї статі не менше 30 % поширюються на усі 

правовідносини при проведенні місцевих виборів усіх рівнів, та 

без винятків. Колегією суддів констатовано про фактичне пере-

бирання ЦВК на себе функції законодавчого органу, оскільки у 

п. 4 оскаржуваного Роз’яснення встановлено виняток із правила та 

зазначено про те, що відмова у реєстрації кандидата … на підставі п. 

1 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про місцеві вибори», не допускається, 

оскільки даною нормою не передбачена відмова в реєстрації при 

недотриманні вимог ч. 3 ст. 4 вказаного Закону. Недопустимим, з 

позицій суду, стало й те, що суб’єкт виборчого права на власний 

розсуд приймає рішення щодо необхідності дотримання встанов-

леної Законом норми, яка визначає обов’язкову для всіх кандидатів 

у депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах вимо-

гу [630]. З огляду на це, п. 4 Роз’яснення визначено судом таким, 

що суперечить вимогам Закону України «Про місцеві вибори».

Також судом акцентовано, що невиконання місцевою ор-

ганізацією партії вимоги гендерного представництва є обґрун-

тованою підставою у відмові в реєстрації кандидата на підставі 

п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону. Відтак порушення встановленого порядку, а 
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саме — порядку складання виборчого списку кандидатів без дотри-

манням вимог гендерної рівності, встановлених ч. 3 ст. 4 Закону 

України «Про місцеві вибори», вже є самостійною та достатньою 

підставою для відмови в реєстрації. З урахуванням наведеного ви-

ще судом визнано нечинним та скасовано п. 4 Роз’яснення ЦВК.

2. По другій, сутнісно аналогічній справі судовою колегією 

Київського апеляційного адміністративного суду було відмовлено 

у задоволенні адміністративного позову про визнання протиправ-

ними та скасування п. п. 3 та 4 Роз’яснення ЦВК [631].

Суд, відмовляючи у задоволенні позову, з рішенням якого на-

далі погодився Вищий адміністративний суд України [647; 648], 

виходив з того, що за положеннями ст. 17 Закону України «Про 

Центральну виборчу комісію» — Комісія, зокрема, забезпечує до-

тримання передбачених Конституцією та законами України прин-

ципів і засад виборчого процесу та процесу референдуму; приймає 

обов’язкові для використання в роботі виборчих комісій роз’яс-

нення і рекомендації з питань застосування законодавства України 

про вибори. Рішення Комісії, прийняте в межах її повноважень, є 

обов’язковим для виконання всіма суб’єктами відповідного вибор-

чого процесу чи процесу референдуму, в тому числі відповідними 

виборчими комісіями і комісіями з референдумів нижчого рівня, 

а також органами виконавчої влади, органами місцевого само-

врядування, їх посадовими і службовими особами, об’єднаннями 

громадян, підприємствами, установами, організаціями усіх форм 

власності та громадянами України (ч. 1 ст. 13 Закону України «Про 

Центральну виборчу комісію») [711]. Також у постанові Суду зазна-

чено про відповідність законодавству п. п. 3, 4 Роз’яснення ЦВК, 

які не суперечать вимогам ч. 3 ст. 4 Закону України «Про місцеві 

вибори». Тому в порядку апеляційного провадження перше судове 

рішення щодо протиправності п. 4 Роз’яснення, про яке йшлося 

вище, було скасовано.

Важливо наголосити, що як у судових рішеннях, так і в ок-

ремих думках суддів по вищенаведених справах висловлено такі 
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позиції відносно ч. 3 ст. 4 Закону України «Про місцеві вибори»: 

1) імперативна й така, що носить загальнообов’язковий характер, 

а відтак ЦВК при прийнятті п. 4 Роз’яснення діяла всупереч ви-

мог Закону [572; 630]; 2) має декларативний характер, оскільки не 

містить санкцію, яка б застосовувалася до суб’єкта виборчого пра-

ва в результаті її недодержання (невиконання) [573]. Тому окремо-

го теоретико-правового розгляду потребує питання щодо імпера-

тивності чи диспозитивності ч. 3 ст. 4 Закону України «Про місцеві 

вибори», враховуючи існуючі наукові розробки вітчизняних та за-

рубіжних науковців.

Соціальне значення і цінність правових норм визначаються 

їх регулюючою роллю. Імперативний та диспозитивний методи 

правового регулювання суспільних відносин мають відносно са-

мостійний характер і реалізуються різними правовими засобами й 

спричинюють появу таких правових явищ, як імперативні та дис-

позитивні норми. У юриспруденції проблема імперативності та 

диспозитивності вивчається у їх взаємозв’язку, ігнорування чого 

унеможливлює повноцінне, об’єктивне та всебічне дослідження 

правової природи цих явищ.

Імперативність — феномен присутності у праві категорич-

них наказів: заборон та позитивних зобов’язань, укладених в нор-

мах-принципах і нормах, що встановлюють юридичні обов’язки й 

закріплюють основні юридичні права [275, с. 95]. Імперативні нор-

ми використовуються для захисту законності та правового порядку, 

інших цінностей, що мають особливу суспільну значимість, у тому 

числі й у сфері встановлення гендерної рівності в органах місцево-

го самоврядування.

Імперативні норми мають однозначне (безумовне, беззасте-

режне) формулювання і виключають будь-які альтернативні варі-

анти [78, с. 589]; не можуть бути змінені учасниками конкретних су-

спільних відносин [518]. В імперативних (зобов’язувальних і забо-

ронювальних) положеннях застосовується категорично виражена 

повинність: «зобов’язаний», «повинен», «заборонено», «не може», 
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а диспозитивні нерідко використовують вирази «має право», «мо-

же», «за відсутності іншої угоди», «за відсутності інших умов» тощо 

[552, с. 177-178; 777. с. 303]. Змістовно імперативна правова норма 

являє собою тільки необхідний державі варіант поведінки суб’єктів 

права і не містить будь-яких додаткових вказівок щодо її застосу-

вання, властивих диспозитивним правовим нормам.

З урахуванням цього можна попередньо підсумувати, що ч. 

3 ст. 4 Закону України «Про місцеві вибори» відповідно до форми її 

викладу має імперативний (зобов’язальний) характер, оскільки не 

передбачає можливості включати чи не включати до свого списку 

30 % осіб однієї статті, а зобов’язує партії: «у виборчих списках кан-

дидатів у депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих окру-

гах має становити не менше 30 % загальної кількості кандидатів у 

виборчому списку». В іншому випадку законодавцем застосовува-

лася б інша термінологія: «бажано», «рекомендовано» та ін.

Знаючи, що якась поведінкова модель розцінюється як норма, 

індивід може слідувати їй, навіть якщо і не знає, які несприятливі 

наслідки очікують його в іншому випадку. Примусовість же перед-

бачає, що будь-яка норма підтримується певними засобами впливу 

на її порушника [340, с. 41-42]. Категорію імперативності супрово-

джує ряд ознак, серед яких — забезпечення силою держави шляхом 

встановлення можливості настання несприятливих для суб’єкта 

наслідків у разі недотримання моделі поведінки, передбаченої ім-

перативною нормою [276, с. 8]. Тобто застосовуються санкції у разі 

недотримання норми. Й саме про це — відсутність санкції у разі 

недотримання гендерної квоти у Законі України «Про місцеві ви-

бори» — йшлося у більшості судових рішень. У зв’язку із вказаним 

виникає питання: чому законодавцем не було передбачено санкції 

за недотримання гендерної квоти?

Вважаємо, що відповідь на це запитання можна знайти у листі 

№ 04-29/15-5092 від 22 вересня 2015 р. Комітету Верховної Ради 

України з питань правової політики та правосуддя за зверненням 

ЦВК щодо відсутності у статутах гендерної квоти як підстави для 
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відмови у реєстрації списку кандидатів. Так, на думку членів вка-

заного Комітету, недотримання місцевими організаціями статуту 

політичної партії в частині, наприклад, встановлення ними квот 

представництва осіб однієї статі у виборчих списках не має наслід-

ком юридичну відповідальність, встановлену Законом «Про місце-

ві вибори» у вигляді відмови в реєстрації кандидата (кандидатів), 

а може тягнути лише застосування внутрішньопартійних заходів 

впливу або санкцій [646]. Головою вказаного Комітету наголоше-

но, що наявність у Законі гендерних положень свідчить про заде-

кларований намір у майбутньому дотримуватися цих положень, 

але не зараз.

Отже, аналізуючи зміст вказаного листа, можна резюмувати, 

що встановлюючи норму гендерної квоти, законодавець усвідом-

лював, що вона не буде дотримуватися в обов’язковому порядку, а 

лише за бажанням політичних партій та їх соціально відповідаль-

ною поведінкою по відношенню до жіночої частини суспільства. 

За формою свого викладу ч. 3 ст. 4 Закону «Про місцеві вибори» 

свідчить про намір парламенту України визначити її як імператив-

ну. Однак відсутність санкцій у законодавстві щодо недотримання 

30 % гендерної квоти на практиці призвело до фактичного ігнору-

вання цієї норми. Тож норму щодо гендерної квоти за результатами 

її впливу на суспільні відносини у сфері місцевих виборів умовно 

можна визначити як норму-мету, що знову ж таки не відповідає єв-

ропейським цілям розвитку демократичного суспільства, які також 

виявила бажання підтримувати й Україна, а досягнення паритет-

ної рівності в представницьких органах місцевого самоврядування, 

відповідно, є лише перспективним завданням.

Окрім ч. 3 ст. 4 Закону України «Про місцеві вибори», яка 

спричинила резонанс у суспільстві, цей нормативно-правовий акт 

містить й інші положення, що так чи інакше ускладнюють потра-

пляння жінок до представницьких органів місцевої влади. Нега-

тивно вплинуло на обізнаність громадян та формування їх свідомо-

го вибору відсутність норми щодо: публічних виступів у ЗМІ (радіо, 
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телебачення, преса) кандидатів у депутати за рахунок бюджетних 

коштів. Такою можливістю скористалися лише платоспроможні 

кандидати та партії щодо розміщення друкованих відомостей про 

кандидатів у депутати на виборчих дільницях тощо. Дискримінаці-

йною стала норма цього Закону відносно гарантування права кан-

дидата під першим номером у партійному списку на депутатський 

мандат у разі подолання цією партією виборчого бар’єру.

Справедливо відзначити, що вищенаведене стосується не ли-

ше гендерних обмежень, а також й інших аспектів, зокрема рівня 

фінансово-матеріального забезпечення кандидатів — як жінок, так 

і чоловіків. Нерівність умов за різними параметрами потрібно ви-

корінювати першочергово на законодавчому рівні.

За роки незалежності в Україні були апробовані основні види 

виборчих систем — від мажоритарної до пропорційної, однак вони 

так і не забезпечили адекватного суспільним запитам політичного 

представництва в органах місцевого і регіонального самоврядуван-

ня та формування професійного, відповідального депутатського 

корпусу [501]. Змішана виборча система сприяла оновленню де-

путатського корпусу місцевих рад, зокрема, і в гендерному плані. 

Проте результати виборів свідчать про вагому потребу доопрацю-

вання пропорційної виборчої системи з відкритими партійними 

списками.

Становлення збалансованого представництва чоловіків і жі-

нок у загальнонаціональних та місцевих органах влади можливе 

при застосуванні так званого методу трьох Р (репрезентація, ресур-

си, реальність), який досить ефективно використовується у Шве-

ції. Завдання репрезентації полягає у необхідності підрахувати всіх 

людей: персонал, керівництво, клієнтів, постачальників, користу-

вачів і всіх зацікавлених — для з’ясування загальної кількості чо-

ловіків і жінок у всіх категоріях, тобто скільки чоловіків і скільки 

жінок перебуває у керівництві, скільки працює з клієнтами тощо. 

Після цього необхідно з’ясувати, як розподілено ресурси (фінан-

сові, часові, інформаційні, людські) між чоловіками та жінками. 
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І, нарешті, слід реально знати, чому репрезентація та розподіл ре-

сурсів нерівні серед жінок та чоловіків. Такий комплексний аналіз 

проблеми дозволяє вирішувати її системно [580, с. 13]. Застосуван-

ня цього методу в Україні при встановленні гендерного паритету у 

забезпеченні прав і свобод людини і громадянина кореспондується 

з реформою децентралізації влади, що активно впроваджується в 

нашій країні. Процес децентралізації сприяє існуванню політич-

ної, соціальної, економічної багатоманітності, представленості 

місцевих інтересів та потреб, розв’язанню проблем владного зба-

лансування, у тому числі гендерного. Ефективність управління 

забезпечується за рахунок представників різних соціальних груп у 

владі, що забезпечує злагоджений системний розвиток та загаль-

ну заінтересованість у результатах роботи. Репрезентація і розподіл 

ресурсів серед жінок та чоловіків на місцевому рівні дозволить міс-

цевим органам влади більш ефективно вирішувати життєво важли-

ві питання на рівні громад.

Таким чином, для нормального функціонування будь-якого 

суспільства необхідний певний порядок і врегульованість суспіль-

них відносин, які досягаються за допомогою норм права, що ви-

значають характер поведінки людей.

Важливе значення для розвитку громадянського суспільства 

має захист нормами права законних інтересів, що відповідають 

об’єктивним соціально значущим інтересам, до яких сьогодні 

справедливо можна віднести й гарантування принципу гендерної 

рівності, у тому числі й на місцевому рівні. В іншому випадку ви-

никає порушення балансу різних інтересів та потреб у суспільстві.

Важливу роль у забезпеченні принципу гендерної рівності під 

час формування органів місцевого самоврядування відіграв Закон 

України «Про місцеві вибори». Прийняття цього нормативно-пра-

вового акта, безперечно, було покликано гарантувати адекватне, 

точне вираження моделей майбутніх суспільних відносин. Однак 

практика правозастосування деяких норм Закону України «Про міс-

цеві вибори» виявилася неефективною, зокрема щодо гендерного 
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збалансування. Чітке, доступне й таке, що виключає двозначність 

розуміння положення закону, є першоосновою його якісної реа-

лізації. Вдосконалення та подальша модернізація законодавства у 

сфері місцевих виборів, децентралізація влади, розвиток громад є 

запорукою практичного впровадження рівності прав та свобод лю-

дей, у тому числі жінок і чоловіків.

Високою актуальністю характеризується проблема забезпе-

чення гендерного балансу на локальному рівні й у вже досить роз-

винутих державах світу. Так, члени муніципалітету канадського мі-

ста Едмонтон отримують інформацію від жителів щодо питань, які 

їх турбують. Члени муніципалітету розробляють ініціативи, щоб 

вирішити ці питання та беруться самостійно очолювати ці ініціа-

тиви. Адміністрація міста спрямовує зусилля на реалізацію цих іні-

ціатив. Комітет муніципалітету: забезпечує прямий зв’язок із му-

ніципалітетом; сприяє загальноміському обговоренню питань, що 

турбують жінок по всьому місту; слугує формальним механізмом 

комунікації між простими людьми та муніципалітетом і спромож-

ний активізувати гендерне фокусування в масштабах всього міста 

[615]. Таким чином, на конкретному прикладі відображено ефек-

тивність взаємодії місцевої влади та громадськості, у тому числі й у 

напрямі встановлення гендерного балансу.

У державах Європейського Союзу ефективність муніципальної 

гендерної політики визначається за трьома основними показника-

ми: паритет на місцевому рівні під час прийняття рішень; механіз-

ми і методи реалізації рівності; рівність у всіх сферах муніципаль-

ної діяльності. Кожний європейський муніципалітет має у своєму 

складі спеціально підготовленого працівника з питань гендерної 

рівності, а також муніципальний комітет для гендерного розгляду 

всіх міських проектів. На постійній основі здійснюється підготовка 

спеціалістів з гендерних питань [193].

У Барселоні створено систему жіночих рад для кожного місько-

го району, які забезпечують участь жінок у здійсненні муніципаль-

них програм. У шведському місті Остерготланд діє «менторська» 
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програма для сприяння використанню кваліфікації жінок та їх дос-

віду, допомоги їм у набутті управлінських здібностей, покращенні 

порозуміння з боку чоловіків тощо [921, с. 169]. Досить широкий 

обсяг роботи у сфері гендерної рівності здійснює Асоціація фін-

ських місцевих та регіональних влад (Фінляндія): лобіювання у 

розробці законодавства, в урядових та інших національних програ-

мах та діяльності; співпраця з міністерствами та іншими органами 

влади — членство в окремих комітетах та робочих групах; надання 

коментарів до національних звітів з так званого місцевого рівня. 

Також на місцевому рівні у Фінляндії створено та підтримується 

на належному рівні мережа гендеру та рівності для муніципалітетів 

(контактні особи — державні службовці та політики) для обміну ін-

формацією та досвідом, зустрічі 1–2 рази на рік, поширення інфор-

мації (контактний список); проводиться форум гендерної рівності 

для політиків, зазвичай, перед муніципальними виборами.

Окремим цінним напрямом муніципалітетів є співпраця з на-

ціональними партнерами, наприклад, громадськими організаці-

ями, північними асоціаціями; на європейському рівні — з Радою 

європейських муніципалітетів та регіонів. Важливим є системне 

поширення інформації щодо гендерного балансу: дослідження, 

статистика тощо [63; 195]. Враховуючи досвід європейських країн, 

для нашої держави нині важливим є введення до структури тери-

торіальних громад (об’єднаних територіальних громад) посадової 

особи, відповідальної за впровадження гендерної політики на міс-

цях.

Європейські муніципалітети намагаються забезпечити гендер-

ну справедливість у різних сферах: освіта, професійна підготовка 

(перепідготовка), житло, транспорт, культура, відносин між міста-

ми, трудова зайнятість тощо [193; 921, с. 169]. Важливим напрямом 

муніципальної гендерної політики європейських країн є інтеграція 

жінок-представників національних меншин.

Забезпечення толерантності та рівних прав і можливостей 

соціального розвитку національних меншин є одним із викли-
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ків євроінтеграційних процесів для українського суспільства [511, 

с. 55]. Так, роми — одна із найменш інтегрованих національних 

меншин в українське суспільство, що викликає насторожене став-

лення до них.

Проблеми ромської молоді як групи населення має високий 

рівень важливості в регіоні ОБСЄ та є одним з пріоритетів в рамках 

Плану дій ОБСЄ щодо поліпшення становища рома та сінті в регі-

оні ОБСЄ, прийнятого в 2003 р. Ромська молодь як і раніше страж-

дає від нерівного доступу до різних можливостей. Жінки, через 

численні форми дискримінації, з якими їм доводиться стикатися 

в силу етнічної приналежності і статі, мають ще більш обмежений 

доступ до участі в житті суспільства [844]. За різними оцінками, у 

світі проживає близько 10-12 мільйонів ромів, в Україні за офіцій-

ними даними — близько 48 тис. Проте, за неофіційними даними, в 

нашій державі налічується від 120 до 400 тис. представників цього 

народу. На превеликий жаль, особливості його повсякденного жит-

тя та специфічна традиція часто призводять до несприйняття пред-

ставників ромів місцевим населенням [873, с. 46]. Першочергово 

від цього страждають ромські жінки та діти.

Роми вважаються однією з найбільш уразливих до стигмати-

зації груп, оскільки більшість з них стикаються з порушенням прав 

і не в змозі себе захистити (наприклад, часто не маючи докумен-

тів) [508, c. 66; 510]. Ромські жінки є однією із найменш захищених 

груп українського населення та зіштовхуються із дискримінацією 

майже в усіх сферах приватного і громадського життя. Вони зазна-

ють відразу декілька видів дискримінації: 1) ставлення до них, у 

контексті їхньої етнічної приналежності, як до нижчої раси з боку 

інших національностей, що складають населення; 2) гендерна дис-

кримінація всередині своєї етнічної групи. Більшість представниць 

цієї групи не знають про механізми захисту своїх прав і про місця, 

куди вони можуть для цього звертатися [514]. Однак найжахливі-

шим є те, що значна частина із ромських жінок вважають нормаль-
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ним явищем ганебне та жорстке ставлення до них всередині їх гру-

пи, пояснюючи це національними традиціями.

До особливого виду порушення прав ромок можна віднести 

дівчат віком 12-13 років, які мешкають у районах компактного 

проживання (у так званих таборах або у сільській місцевості). Вони 

обмежені у виборі репродуктивної поведінки (змушені рано вихо-

дити заміж і народжувати більше 2-3 дітей), у працевлаштуванні, 

медичному обслуговуванні тощо [75, с. 7; 511, с. 55].

Слід також звернути увагу на гендерний аспект освітньої про-

блеми ромського населення. Через культурні традиції та патріар-

хальний уклад сім’ї особливо складним є здобуття освіти жінками. 

Так, жінки частіше (45 %), ніж чоловіки (33 %), є малоосвіченими 

(не мають освіти взагалі або мають початкову). Натомість чолові-

ки частіше мають неповну середню або середню освіту (59 %), ніж 

жінки (49 %) [767, с. 21].

З метою інтеграції ромів в українське суспільство та уникнен-

ня процесу їх маргіналізації, у 2013 р. ухвалено Стратегію захисту 

та інтеграції в українське суспільство ромської національної мен-

шини на період до 2020 року [795]. Прийняття цього документа 

стало важливим заходом у досягненні відповідного результату. Гро-

мадськість та представники ромської національної меншини нада-

вали пропозиції щодо вдосконалення положень Стратегії. Серед 

основних завдань з реалізації Стратегії є здійснення заходів що-

до запобігання дискримінації ромів, сприяння формуванню у су-

спільстві толерантного ставлення до них. Вважаємо, що суттєвою 

прогалиною документа є відсутність положення відносно забезпе-

чення гендерного балансу жінок-ромів, насамперед у їх осередку. 

Це зумовлює органи влади звернути увагу на потребу доопрацю-

вання вітчизняної нормативно-правової бази та розробку програм 

інтеграції національних меншин до територіальних громад.

З урахуванням зазначеного важливим нововведенням має 

стати інститут медіації (посередництва) між гендерно вразливи-

ми групами населення, у тому числі національним меншинами, та 
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місцевою владою, різними соціальними та медичними установами 

тощо. Однак соціально-економічна та політична криза в Україні 

відразу ставить низку запитань щодо матеріально-фінансового за-

безпечення медіації. Вважаємо, що у цьому випадку першочергово 

необхідним є залучення міжнародних донорів, які також зацікав-

лені у становленні в Україні соціальної правової держави з розви-

неними територіальними громадами. Для України, окрім інтеграції 

національних меншин, актуальним є питання інтеграції, зокрема 

жінок внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади. До 

того ж, в Україні необхідним є розвиток заходів щодо організації 

на місцях зустрічей, де б іноземні та українські жінки могли обго-

ворювати проблеми різного характеру, ділитися досвідом з метою 

активнішої інтеграції в українське суспільство та в окремі терито-

ріальні громади.

Підводячи підсумки, важливо зазначити наступне.

1. Сучасні наука та практика в умовах формування представ-

ницьких органів влади на місцях в Україні спрямовані на забезпе-

чення балансу політичних, соціальних, економічних, громадських 

потреб та інтересів, однак збалансування останніх потребують і чо-

ловіки, і жінки. Рівність чоловіків та жінок передбачає не тільки 

декларування, а й необхідність забезпечення її практичної реалі-

зації. Аксіоматичним є той факт, що проблеми рівного представ-

ництва жінок в органах місцевої влади — проблема всього суспіль-

ства. Гендерні перетворення у системі місцевого самоврядування — 

довготривалий і складний процес. Належне представництво жінок 

в органах місцевого самоврядування є своєрідним індикатором рів-

ня демократичності суспільства. Проаналізований склад представ-

ницьких органів місцевого самоврядування свідчить про наявність 

вертикальної гендерної сегрегації. Принцип гендерної рівності в 

органах місцевого самоврядування України забезпечено лише на 

низовому рівні. Жінки представлені мінімально на тому рівні, де 

приймаються найбільш важливі місцеві, регіональні та політичні 

рішення. Таке положення можна викласти у наступній формулі: 
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«чим нижчий рівень місцевої ради, тим більший там відсоток жі-

нок» або «чим вищий рівень місцевої ради, тим менше там пред-

ставлені жінки». Ця негативна тенденція пояснюється значно мен-

шими за обсягом матеріально-фінансовими ресурсами та вужчими 

повноваженнями й важелями впливу на відносини у суспільстві та 

державі. Враховуючи високий політичний, економічний, культур-

ний, освітній потенціал жінок, їх низька репрезентованість на цих 

рівнях влади спричиняє неефективне використання людських ре-

сурсів суспільства у цілому. До того ж в Україні існує тенденція не 

лише «чим вищий рівень місцевої влади, тим менше там жінок», а й 

диспропорція в регіональному розрізі щодо представленості жінок 

та чоловіків у виборних органах муніципальної влади. У забезпе-

ченні гендерної рівності на місцях важливе значення мають як вну-

трішні, так і зовнішні чинники. Адаптація та впровадження світо-

вого прогресивного досвіду, зокрема, європейських країн, в Україні 

стимулює її демократичний розвиток.

2. Причинами низького представництва жінок на вищих рів-

нях влади в системі органів місцевого самоврядування є: обмеже-

ність фінансово-матеріальних ресурсів, зокрема під час проведення 

виборів до місцевих рад та на посаду сільського, селищного, місь-

кого голови; подвійне (інколи потрійне) навантаження, оскільки, 

як правило, жінки виконують значно більше домашніх обов’язків, 

а подекуди й працюють офіційно на оплачуваній роботі, поєдну-

ючи це із політичною діяльністю; неналежна підтримка від міс-

цевих організацій партій; брак необхідних знань та навичок у по-

літичній роботі; низька ефективність взаємодії жінок між собою, 

відсутність так званої жіночої солідарності; відсутність достатньої 

підтримки з боку територіальної громади; існування стереотипів 

та скептичного ставлення до гендерного збалансування; недосто-

вірна інформація про стан жінки у суспільстві тощо. Важливою 

умовою утвердження гендерної культури в Україні є необхідність 

зміни ментальності чоловіків і жінок. Для жінок існують бар’єри як 

інституціонального, так і психологічного характеру. Неодмінним є 
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створення відповідних умов для формування лідерських якостей та 

навичок у жінок, системне підвищення їх компетенції в окремих 

сферах. Тут доречним стане розпочати жінкам з власного будин-

ку — рівномірний розподіл повноважень; важливим є солідарність 

жінок, оскільки, підтримуючи одна одну вони зможуть навчитися 

створювати особисті персональні стратегії в політичній сфері, по-

чинаючи з місцевого рівня. Корисним стане запровадження полі-

тичного наставництва для жінок та ін.

3. Дотримання гендерних квот під час реєстрації списків кан-

дидатів є важливою умовою, однак не єдиною для повноцінного 

забезпечення рівних можливостей для участі жінок у політичній 

сфері. Номінальне дотримання квот під час реєстрації списків кан-

дидатів не забезпечить рівні можливості жінкам і чоловікам бути 

обраними. Необхідним є розробка перспективних та реальних для 

виконання заходів для гарантування збалансованого представни-

цтва жінок та чоловіків в управлінській та політичній сферах. Уза-

гальнена статистика Центральної виборчої комісії щодо представ-

ництва жінок та чоловіків у виборних органах місцевого самовря-

дування лише створює враження їх пропорційності. Важливо, щоб 

органи публічної влади, зокрема Центральна виборча комісія, на-

давала не узагальнену статистичну інформацію з приводу гендерної 

складової результатів виборів, а окремими частинами з урахуван-

ням рівнів влади в системі органів місцевого самоврядування.

4. Імперативні норми права застосовуються для спрямуван-

ня поведінки суб’єкта правовідносин у потрібному для держави та 

суспільства напрямі з метою забезпечити необхідний та соціально 

важливий результат. Метою встановлення ч. 3 ст. 4 Закону України 

«Про місцеві вибори» як імперативної норми є: 1) юридичне обме-

ження, спрямоване на захист суспільних інтересів у встановлених 

законом межах; 2) захист соціально значущих законних інтересів 

суспільства та держави у превентивному порядку. Норма є прогре-

сивною за своєю суттю, проте не має прямого впливу на формування 

партіями виборчих списків. Прогалиною Закону є неімперативність 
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норми щодо гендерної квоти, оскільки серед підстав для відмови у 

реєстрації списків кандидатів відсутня така підстава, як недотри-

мання квоти. Серед головних причин неналежного забезпечення 

реалізації норми щодо гендерної квоти є політичні, соціально-е-

кономічні та інші умови, властиві для конкретного етапу розвитку 

українського суспільства.

5. Дослідження та узагальнення судової практики, аналіз док-

тринальних та інформаційно-аналітичних джерел зумовили запро-

понувати викласти п. 5 ч. 1 ст. 38 (Умови реєстрації кандидатів у 

депутати у багатомандатному виборчому окрузі) Закону України 

«Про місцеві вибори» у наступній редакції: «5) виборчого спис-

ку кандидатів у депутати від місцевої організації партії, який має 

представляти не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів 

однієї статі, за формою, затвердженою Центральною виборчою ко-

місією, на паперових носіях, підписаних керівником місцевої орга-

нізації партії, засвідчених печаткою місцевої організації партії або 

відповідної організації партії вищого рівня, та в електронному ви-

гляді». Таке формулювання сприятиме уникненню конфліктів між 

суб’єктами виборчого процесу та забезпечить належне представни-

цтво жінок на наступних місцевих виборах в Україні.

6. Важливим напрямом муніципальної гендерної політики 

європейських країн є інтеграція жінок національних меншин. 

Для України також актуальним залишається питання інтеграції 

жінок серед внутрішньо переміщених осіб у територіальні грома-

ди, у тому числі через можливість брати участь вимушених пере-

селенців у місцевих виборах, яку нині вони не мають через відсут-

ність механізмів щодо участі внутрішньо переміщених осіб (гро-

мадян України) у формуванні представницької влади на місцях. 

Змінити це становище можливо лише внесенням змін до чинного 

законодавства. Необхідним є розвиток заходів щодо організації 

на місцях зустрічей, де б іноземні та українські жінки могли обго-

ворювати проблеми різного характеру, ділитися досвідом з метою 
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активнішої інтеграції в українське суспільство та в окремі терито-

ріальні громади.

Необхідною новацією має стати інститут медіації (посеред-

ництва) між гендерно вразливими групами населення, у тому числі 

національним меншинами, та місцевою владою, різними соціаль-

ними та медичними установами тощо. Вирішення матеріально-фі-

нансових питань потребує першочергового залучення міжнародних 

донорів, які також зацікавлені у становленні в Україні соціальної 

правової держави з розвиненими територіальними громадами.

4.2. Діяльність громадських організацій у сфері 

забезпечення принципу гендерної рівності

У сучасних умовах розвитку українського суспільства слід ак-

центувати увагу на тому, що у питанні людських прав держава не 

завжди виступає гарантом їх захисту. На цьому етапі важливості 

набуває політика громадського контролю як ефективного інстру-

менту забезпечення громадсько-державної збалансованості умов 

суспільної життєдіяльності. У зв’язку з цим особливе значення має 

діяльність громадських організацій найрізноманітнішого спряму-

вання у сфері функціонування механізму забезпечення принципу 

гендерної рівності. У контексті співпраці органів державної влади 

та місцевого самоврядування з громадськими організаціями вне-

сено зміни до Конституції України з метою забезпечення рівних 

прав жінок і чоловіків, ухвалено Закон України «Про забезпечення 

рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» тощо. Однак, не зва-

жаючи на це, потенціал громадських організацій використовуєть-

ся не активно, саме тому необхідним є їх залучення до діалогу між 

органами державної влади та місцевого самоврядування з міжна-

родними агентствами, до розробки і реалізації програм у сфері за-

безпечення ефективного механізму реалізації принципу гендерної 

рівності.
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Дослідження функціонування громадських організацій набу-

ло актуальності в науковій літературі. Найбільш вагомий внесок у 

дослідження розвитку громадських організацій в Україні представ-

лено у працях таких науковців, як О. Бєлишев, Є. Бородін, О. Ва-

куленко, М. Віхляєв, М. Головатий, Л. Лойко, Г. Луцишин, Н. Пар-

хоменко, К. Петренко, М. Перепелиця, Н. Романова та ін. Проте 

актуальною і майже недослідженою залишається проблематика 

діяльності громадських організацій саме у сфері забезпечення ре-

алізації принципу гендерної рівності.

Зважаючи на те що в умовах сьогодення у нашій державі важ-

ливого значення набуває політика громадського контролю як ефек-

тивного інструменту забезпечення принципу гендерної рівності та 

діяльність громадських організацій як провідного суб’єкта його 

здійснення, необхідним є звернення уваги, що дослідженням окре-

мих теоретичних та практичних аспектів вищезазначеного питання 

займались у своїх працях В. Авер’янов, О. Андрійко, В. Бакумен-

ко, Ю. Барабаш, А. Васіна, О. Ващук, С. Вітвіцький, В. Гаращук, 

І. Голосніченко, С. Денисюк, І. Жаровська, І. Сквірський, С. Кі-

валов, А. Крупник, С. Кушнір, С. Косінов, В. Латишева, П. Люб-

ченко, В. Малиновський, Н. Мішина, К. Москальчук, Л. Наливай-

ко, Т. Наливайко, М. Новіков, А. Норкін, Ю. Оборотов, А. Орлов, 

М. Орзіх, Т. Панченко, Б. Паршин, В. Погорілко, О. Полтараков, 

П. Рабінович, Л. Рогатіна, С. Тимченко, В. Цвєтков, В. Шаповал, 

С. Шевчук, С. Шестак, А. Щіглик та інші.

На сучасному етапі демократичні перетворення, що відбува-

ються в Україні, передбачають залучення громадськості до розпо-

ділу владних ролей у бік громадськості, наприклад, через залучення 

до процедури обговорення та вирішення питань, що стосуються ре-

алізації принципу гендерної рівності. Адже на думку як науковців, 

так і практиків, недостатньо розробленим та таким, що потребує 

правового врегулювання, залишається механізм соціального парт-

нерства між інститутами громадянського суспільства та державою 

стосовно принципу гендерної рівності.
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Так, у контексті реалізації принципу гендерної рівності, успіш-

ність взаємодії можливо визначити лише за наявності постійного 

та конструктивного діалогу між органами державної влади та міс-

цевого самоврядування з громадянським суспільством, яке в межах 

нашого дослідження представлено активною участю громадських 

організацій. Перш ніж перейти до безпосереднього аналізу діяльно-

сті громадських організацій у сфері забезпечення реалізації прин-

ципу гендерної рівності, необхідним вважається дослідити громад-

ський контроль, який є одним з найбільш поширених інструментів 

впливу громадянського суспільства на органи державної влади та 

місцевого самоврядування, а також одного із провідних суб’єктів 

здійснення громадського контролю — громадських організацій.

Сучасні тенденції розвитку демократичних країн характери-

зуються процесами децентралізації та деконцентрації публічної 

влади, що у свою чергу сприяє подоланню відчуження особи від 

держави, зближенню останньої з громадянським суспільством 

[820, с. 88-89]. Як зазначає, Ф. Хайєк основною ідеєю демокра-

тичної теорії було обмеження державної влади волею народу, гро-

мадянського суспільства. У зв’язку з цим поступово сформували-

ся основні принципи, на підставі яких було розроблено техніку 

запобігання державному свавіллю. Однак згодом усі ці принципи 

підмінив принцип контролю над державою з боку громадянського 

суспільства [860].

Досить тривалий час у нашій країні основна увага дослідни-

ків була зосереджена на державному контролі й нагляді як його 

формі. У цьому аспекті набуло актуальності питання громадсько-

го контролю, який в умовах сьогодення розглядають як невід’єм-

ний елемент забезпечення верховенства права та в контексті 

цього безпосередньо й принципу гендерної рівності.

У країнах Європейського Союзу громадський контроль роз-

глядають, як основу демократії. Зокрема, Європейська хартія міс-

цевого самоврядування встановлює, що право громадян на участь 

в управлінні державними справами є одним із демократичних 
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принципів, які поділяються усіма державами-членами Ради Єв-

ропи [321]. Поряд із викладеним необхідно згадати і про Рекомен-

дацію Комітету міністрів Ради Європи «Про місцеві громадські 

служби і права користувачів їхніх послуг» [387]. Як показує євро-

пейський досвід, розширення прав громадян на те, щоб відіграва-

ти роль у прийнятті рішень не лише через обраних представників, 

але й через різноманітні механізми дозволяє враховувати думку та 

інтереси громадян у процесі формування політики, що стосуєть-

ся реалізації принципу гендерної рівності та наближає у контексті 

цього громадян до демократичного процесу [859]. Лише за наяв-

ності громадянського суспільства держава покликана здійснювати 

упорядкування своїх відносин із населенням, взаємоконтроль, вза-

ємообмеження державних і недержавних органів і рухів [430, с. 6]. 

Д. Сірик зауважує, що участь громадських об’єднань в управлінні 

державними справами, що стосуються забезпечення реалізації ме-

ханізму принципу гендерної рівності, можливе за наявності таких 

характеристик органів влади, як публічність, відкритість, взаємодія 

з громадянським суспільством, орієнтація на суспільну підтримку, 

запобігання конфліктам тощо [776, с. 48].

На відміну від державного контролю суб’єкти громадського 

контролю, які реалізують свою діяльність у контексті забезпечен-

ня принципу гендерної рівності, є незалежними один від одного та 

самостійними у своїй діяльності. Проте з цього приводу С. Вітвіць-

кий наголошує, що будь-який суб’єкт контролю при виникненні 

достатніх підстав не зобов’язаний застосовувати свої можливості 

[165, с. 90]. О. Сушинський вважає контроль елементом статусу 

прав та свобод людини, що є її правом, яке вона може реалізувати 

безпосередньо, через громадські організації, через органи місце-

вого самоврядування та органи державної влади, їх посадових осіб 

[809, с. 44]. Так, реалізація принципу гендерної рівності пов’язана з 

діяльністю такого провідного суб’єкта громадського контролю, як 

громадські організації.
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Правову основу здійснення громадського контролю та діяль-

ності громадських організацій як інституційного механізму забез-

печення принципу гендерної рівності, закладають норми Кон-

ституції України. Зокрема, йдеться про конституційно-правові 

приписи: держава відповідає перед людиною за свою діяльність 

(ч. 2 ст. 3); носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Украї-

ні є народ (ч. 2 ст. 5); кожен має право вільно збирати, зберігати, 

використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в 

інший спосіб — на свій вибір (ч. 2 ст. 34); громадяни мають право 

на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації 

для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення полі-

тичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів 

(ч. 1 ст. 36); громадяни мають право брати участь в управлінні дер-

жавними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, 

вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та орга-

нів місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 38); громадяни мають право 

збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і 

демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи 

виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 39); 

усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові 

звернення або особисто звертатися до органів державної влади, ор-

ганів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих 

органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану 

відповідь у встановлений законом строк (ст. 40) [417].

Іншим важливим нормативно-правовим актом, який регулює 

діяльність громадських організацій, є Закон України «Про об’єд-

нання громадян» [656] тощо. Слід звернути увагу, що законодав-

ство України не є досконалим, адже вищезазначені норми не міс-

тять прямої вказівки щодо, здійснення громадського контролю та 

діяльності громадських організацій, безпосередньо в контексті за-

безпечення принципу гендерної рівності. Так, у цитованих нормах 

йдеться лише про загальні засади здійснення громадського контр-

олю та безпосередньо діяльності громадських організацій. Проте 
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це не уможливлює здійснення громадського контролю таким його 

провідним суб’єктом, як громадські організації саме у сфері реа-

лізації принципу гендерної рівності, а навпаки, закладає правову 

основу його здійснення.

Важливим питанням на шляху пізнання ролі громадських ор-

ганізацій у сфері забезпечення ефективної реалізації принципу ген-

дерної рівності є з’ясування їх місця у системі суб’єктів здійснення 

громадського контролю. Серед складових останнього громадські 

організації займають увесь соціально-політичний спектр. Не ви-

падково саме сектор громадських організацій визнається «ядром 

громадянського суспільства» [910, с. 24]. Так, сьогодні у науковій 

літературі існують різні підходи до формування системи суб’єктів 

громадського контролю. Наприклад, В. Колпаков та О. Кузьменко 

систему суб’єктів громадського контролю визначають таким чи-

ном: громадські організації, трудові колективи, органи самооргані-

зації населення, збори громадян за місцем проживання, громадяни 

[409, с. 531]. Слід зазначити, що Л. Рогатіна суб’єктами громад-

ського контролю називає інституційні структури громадянського 

суспільства, а також окремих людей, які проявляють громадську 

свідомість і активність [744, с. 6]. Проте, розглядаючи систему 

суб’єктів громадського контролю, не можна залишити поза увагою 

дослідження А. Крупника, де він виділяє організовану та неорга-

нізовану громадськість. Організована громадськість представлена 

органами самоорганізації населення, ЗМІ, громадськими, проф-

спілковими, творчими організаціями та іншими громадськими 

об’єднаннями. Під неорганізованою громадськістю він розуміє 

громадян та їх сім’ї, які не поєднані між собою в будь-які організа-

ційні форми і представляють власні інтереси або ситуативно-спіль-

ні інтереси жителів, користувачів або споживачів певної соціальної 

групи [450].

Незважаючи на те що суб’єктами громадського контролю мо-

жуть виступати окремі громадяни, все ж таки провідним суб’єктом 

вважаються громадські організації, які, реалізуючи свої статутні 
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завдання та захищаючи інтереси як своїх членів, так і суспільства 

загалом у сфері забезпечення ефективної реалізації принципу ген-

дерної рівності, є найбільш активно діючими.

П. Бергером і Т. Лукманом суспільство визначається як соці-

альна реальність, яка конструюється у процесі повсякденної взає-

модії людей, що володіють знаннями або як суб’єктивними значен-

нями, або як колективними уявленнями. Відповідно, суспільство й 

інститути є залежними від знань їхніх членів, оскільки соціальна 

реальність конструюється конкретними суб’єктивними значен-

нями людей у процесі їхньої діяльності і комунікації. Хоча деякі 

знання даються індивіду апріорі у процесі соціалізації і символізу-

ють попередній колективний досвід, через який він/вона формує 

власну картину світу, очевидними є лише ті знання, які легітимізо-

вані соціокультурним середовищем [117]. Реальність, у тому числі 

у сфері забезпечення принципу гендерної рівності відповідно до 

конструктивістської теорії П. Бергера і Т. Лукмана, конструюється 

не окремим індивідом, а громадянським суспільством та його ін-

ститутами, зокрема громадськими організаціями.

Вивчаючи матеріали про громадські організації, які врахову-

ють у своїй роботі принцип гендерної рівності, можемо зауважити, 

що державні інституції не досліджують їхній досвід у сфері забезпе-

чення ефективного механізму реалізації принципу гендерної рів-

ності як потужну складову соціальних перетворень.

У діяльності громадських організацій важливим компонен-

том є принцип гендерної рівності, адже саме він спрямований на 

розв’язання проблем кожного, незалежно від його статі. В більшо-

сті країн світу громадські організації, що представляють громадян-

ське суспільство, — це консолідований громадський рух або третій 

сектор, що активно працює з громадою, враховуючи життєві умови 

кожного індивіда, стать, соціальний статус та потребу в послугах. 

Вони спрямовують енергію жінок і чоловіків на творчу діяльність і 

тим самим знижують соціальну напруженість у суспільстві.
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Однією з характерних рис третього сектору у західному світі 

є активна співпраця з державними структурами як на національ-

ному, так і на місцевому рівнях для вироблення політики щодо 

відповіді на виклики, які постають перед громадою чи країною, 

враховуючи гендерну складову на місцевому та національному рів-

нях. Сфера діяльності громадських організацій у Європі та США 

охоплює практично всі галузі життя людини — економіку, полі-

тику, науку, культуру, освіту [159]. Враховуючи зарубіжний досвід 

для нашої держави, першочерговою має стати активна співпраця 

громадських організацій з органами державної влади як на націо-

нальному, так і на місцевому рівнях у контексті вирішення питань, 

пов’язаних з удосконаленням механізму забезпечення принципу 

гендерної рівності.

Акцентуючи увагу громадськості на непоодиноких випадках 

обмеження чи порушення прав жінки, саме громадські організації 

актуалізують необхідність руйнування гендерних стереотипів, які, 

незважаючи на їхню функціональну «комфортність» у спрощенні 

соціальної взаємодії, не відповідають способам сприйняття та ін-

терпретації індивідами соціального світу. Зокрема, у вітчизняному 

суспільному дискурсі альтернативною до традиційної «жіночої» ро-

лі матері-берегині можна назвати «ділову жінку». Ця роль значною 

мірою маргіналізована внаслідок стереотипного сприйняття жін-

ки-підприємця радше як «годувальниці і заробітчанки, що силою 

економічних обставин тимчасово змушена займатись бізнесом, а за 

сприятливих умов могла б повернутись до традиційного розподілу 

гендерних ролей» [379].

Так, єднальною ланкою між суспільством і державною є гро-

мадські організації, які є формою інституціоналізації різноманіт-

них суспільних інтересів, зокрема, тих що стосуються питань за-

безпечення гендерної рівності. Таким чином, ступінь поширення 

громадських організацій та рівень участі в них громадян може бути 

одним із основних показників розвиненості громадянського су-

спільства.
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Важко не погодитися з думкою В. Точинського про те, що не-

залежність громадянського суспільства від держави забезпечується 

діяльністю громадських організацій, які забезпечують захист інте-

ресів громадянина та автономність суспільних груп перед інтервен-

ційною владою держави, керуючись правилом «спільнота громадян 

є джерелом як для державної, так і для місцевої влади» [69, с. 13]. 

Отже, в Україні на допомогу органам державної влади та місцевого 

самоврядування у сфері забезпечення ефективного механізму ре-

алізації принципу гендерної рівності прийшли громадські органі-

зації. Сьогодні саме члени громадських організацій, працюючи за 

сучасними стандартами та розуміючись на міжнародних докумен-

тах і рекомендаціях, враховують інтереси як жінок, так і чоловіків. 

Проте слід акцентувати увагу, що досвід громадських організацій як 

суб’єкта інституційного механізму забезпечення принципу гендер-

ної рівності не досліджувався органами державної влади на належ-

ному рівні, а саме як: потужна складова соціальних перетворень; 

система функціональної робочої сили для забезпечення потреб 

громади, що спрямована на вирішення питань соціальної сфери, за 

розвиток якої держава в особі органів державної влади та місцевого 

самоврядування повинна нести відповідальність.

У сучасній Європі існує три моделі функціонування громад-

ських організацій, діяльність яких в контексті нашого дослідження 

може бути спрямована на реалізацію принципу гендерної рівно-

сті. Перша модель — це англосаксонський (ліберальний) (Англія, 

Швейцарія та ін.) тип громадських організацій, які виконують не-

залежну від державних та комерційних структур виробничу й ко-

мунікативну функції щодо здійснення великої частки соціальної 

роботи. Така модель перш за все обумовлена пануючою ідеологією 

індивідуалізму. В розвинутих країнах 88 % бюджету громадських 

організацій становлять внески приватних осіб, 7 % — корпорацій і 

лише 5 % — із різних фондів [147, c. 30].

Другою моделлю є континентально-європейська (Австрія, 

Бельгія, Італія, Німеччина, Франція та ін.), де розширюється роль 
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держави, у контексті чого вона бере активну участь у стимулюванні 

економічного зростання, забезпеченні програм соціального захи-

сту та соціальних інвестиційних проектах [515].

Третя модель — це скандинавська (Данія, Фінляндія, Нідер-

ланди, Норвегія, Швеція та ін.), де організації в основному спеці-

алізуються на вираженні інтересів соціальних груп і лобіюванні, а 

надання соціальних послуг і соціального захисту населення вхо-

дить до обов’язків державної системи добробуту. Створення даної 

концепції було обумовлене великим впливом соціал-демократич-

ного руху, зокрема у Швеції. Починаючи з 30-х рр. минулого сто-

ліття, соціал-демократи «поступово запроваджували такі елементи 

соціального захисту, як гарантовані державою мінімуми соціально-

го забезпечення, оплата за результатами праці, боротьба з безро-

біттям, захист від основних видів соціальних ризиків тощо» [560, 

c. 215-217].

Проаналізувавши три моделі функціонування громадських 

організацій, що існують у сучасній Європі та діяльність яких без-

посередньо спрямована на забезпечення принципу гендерної рів-

ності, можемо зробити висновок, що Україна відноситься до другої 

моделі — континентально-європейського типу. Так, у сфері забез-

печення принципу гендерної рівності наша держава має сприяти 

співпраці органів державної влади та місцевого самоврядування з 

громадськими організаціями як на загальнодержавному, так і на 

регіональному рівнях.

Важливим документом щодо посилення ролі громадських ор-

ганізацій у забезпеченні ефективної реалізації принципу гендерної 

рівності є Пекінська декларація. Так, у Національному огляді ви-

конання Пекінської декларації та Платформи дій (1995 р.) та за-

ключних документів двадцять третьої спеціальної сесії Генеральної 

Асамблеї ООН (2000 р.) у контексті двадцятої річниці четвертої 

Всесвітньої конференції зі становища жінок та ухвалення Пекін-

ської декларації та Платформи дій у 2015 р. [428] зазначено про ос-

новні успіхи та проблеми у сфері забезпечення гендерної рівності 
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та розширення прав і можливостей жінок і чоловіків. Серед ос-

новних досягнень є посилення сектору громадських організацій, 

що займаються проблемами гендерної рівності та розширення прав 

і можливостей жінок, що у свою чергу відбувається одночасно із 

підвищенням гендерної чутливості неурядового сектору взагалі.

Перш ніж перейти до аналізу діяльності деяких громадських 

організацій, які у своїй діяльності актуалізують проблематику ре-

алізації принципу гендерної рівності, слід розтлумачити поняття 

«громадська організація» та на основі проведеного дослідження 

виокремити критерії, що надають змогу розкрити статус громад-

ських організацій, що забезпечують рівні права і можливості жінок 

та чоловіків.

Так, на сьогодні в науковій літературі пропонується чимало 

трактувань поняття «громадська організація», що доводить акту-

альність, перспективність та необхідність подальшого його роз-

витку.

Переважна більшість науковців під поняттям «громадська ор-

ганізація» розуміють добровільне об’єднання громадян, створене 

на основі їхнього вільного волевиявлення з метою задоволення ін-

тересів, головними ознаками яких є добровільність, недержавність 

і неприбутковість.

У Європейській конвенції про визнання правосуб’єктності 

міжнародних неурядових організацій [319], закріплено поняття 

«неурядові організації». Використовуючи цю конвенцію, Л. Лойко 

наводить поняття громадських організацій як формалізовані само-

діяльні (неурядові) неприбуткові об’єднання громадян, спрямовані 

на реалізацію різноманітних колективних інтересів і захист колек-

тивних прав [493, с. 51].

На думку С. Рябова, неурядові організації — це громадське 

об’єднання індивідів або груп, які беруть участь також у політичній 

діяльності [757, с. 189]. Інший автор зазначає, що неурядові орга-

нізації — це локальні, національні чи міжнародні об’єднання, які 

діють з ініціативи громадян, а не з волі уряду, й не мають на меті 
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отримання прибутку. Вони виконують широке коло функцій, зо-

крема такі, як захист прав людини, надання допомоги, боротьба за 

роззброєння, наукові дослідження, освітні заходи [80, с. 567].

Синонімічним до поняття «громадські організації» є поняття 

«асоціації груп за інтересами». Щоправда, однозначності в засто-

суванні цього поняття немає, але досить часто воно розглядається 

як таке, що вказує на політичний інтерес громадської організації 

[399, с. 27].

Що стосується нормативно-правового регулювання, на зако-

нодавчому рівні в Україні в 90-х рр. ХХ ст. — 10-х рр. ХХІ ст. по-

ряд із поняттям «громадська» вживається «неурядова» організація. 

Законом України «Про об’єднання громадян» визначено поняття 

«об’єднання громадян» як добровільне об’єднання фізичних осіб 

та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту 

прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, со-

ціальних, культурних, та інших інтересів [656]. Громадяни на рівні 

громади є особистостями, а саме жінками та чоловіками, хлопцями 

та дівчатами зі своїми проблемами та життям, яке повинно врахо-

вувати соціальні ролі, що вони виконують і які у більшості базу-

ються на усталених стереотипах щодо ролі статі, чим створюють 

відповідні проблеми та конфлікти.

На думку експертів, однією з рушійних сил гендерних пере-

творень є українські організації громадянського суспільства, між-

народні організації та численні проекти з гендерної проблематики, 

що фінансуються зовнішніми донорами [181].

Існування громадських організацій зумовлено тим, що найак-

тивніші члени громадянського суспільства прагнуть зробити свій 

вагомий внесок у вирішення проблем, які пов’язані із забезпечен-

ням ефективного механізму реалізації принципу гендерної рівно-

сті. При цьому члени громадських організацій покладають на себе 

обов’язки та відповідальність перед державою й суспільством, що 

у свою чергу стимулює їх діяти ефективніше. Так, органам держав-

ної влади та місцевого самоврядування нашої держави у контексті 
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забезпечення ефективної реалізації принципу гендерної рівності є 

доречним та необхідним звернутись до досвіду громадських органі-

зацій та виробити модель їх залучення на більш системному рівні. 

Так, якщо скорочується чисельність персоналу державних органів, 

що ми зараз спостерігаємо, то це у свою чергу зменшує різнома-

нітність системи державного управління в Україні. За цих причин 

система має менше можливостей розв’язувати суспільні пробле-

ми. Таким чином, необхідно комусь передавати відповідні функції 

[562]. Позитивним виходом є передача функцій держави, що стосу-

ються соціальної сфери, в тому числі щодо забезпечення реалізації 

принципу гендерної рівності саме громадським організаціям, адже 

в цій сфері вони вже зарекомендували себе як висококваліфіковані 

професіонали та фахівці.

У науковій літературі зазначається, що результатом розбудови 

громадянського суспільства в Україні слід назвати позитивну ди-

наміку його розвитку. Так, останнім часом збільшилась кількість 

громадських організацій, які займаються питанням забезпечення 

гендерної рівності, та посилився їхній вплив у громадянському су-

спільстві.

Системний аналіз ролі громадських організацій у сфері ефек-

тивного функціонування механізму забезпечення принципу ген-

дерної рівності передбачає їх наукову класифікацію за різними 

критеріями.

У наукових дослідженнях зустрічаються різні критерії класи-

фікації громадських організацій, а саме: за порядком здійснення 

легалізації; за організаційною структурою та характером членства; 

за суб’єктами діяльності; за статусом та територією дії; за метою 

створення і діяльності; за сферою суспільного життя, в якій діє від-

повідна організація; за способом обліку членів та ін. [118, с. 49; 153, 

с. 134; 408, с. 171; 438, с. 48; 843, с. 69].

Як правило, громадські організації можна класифікувати за 

наступними критеріями: за суб’єктним складом (так, громадські ор-

ганізації поділяються за певною ознакою, що об’єднує їх членів — 
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вік, професія, стать та ін., зокрема: дитячі, молодіжні, жіночі орга-

нізації і т. д.); за сферою діяльності (правозахисні, освітні, культур-

ні, творчі, спортивні та ін.); за статусом чи територією діяльності 

(місцеві, регіональні, всеукраїнські та міжнародні); залежно від 

мети створення та діяльності можна виділити суспільнокорисні 

(створені й діють з різними суспільнокорисними цілями, зокрема: 

охорона прав людини, розвиток науки, культури, мистецтва, осві-

ти, надання соціальних послуг та ін.) та приватно корисні (створені 

й діють з метою досягнення цілей та в інтересах виключно своїх 

членів) громадські організації; за кількістю членів (громадські ор-

ганізації можуть бути масові (наприклад, профспілки) та звичайні) 

та ін. [528, с. 184-185]. Таким чином, в Україні сучасна система гро-

мадських організацій має достатньо розгалужену класифікацію, що 

може бути предметом подальших наукових досліджень.

Комплексний аналіз ролі громадських організацій у сфері за-

безпечення принципу гендерної рівності дозволяє виокремити їх 

науково обґрунтовану класифікацію, за наступними критеріями, 

зокрема: за сферою діяльності (правозахисні, освітні та ін.); за ста-

тусом чи територією діяльності (місцеві, регіональні, всеукраїнські 

та міжнародні); за кількістю членів (масові та звичайні); залежно 

від мети створення та діяльності (забезпечення гендерної рівності, 

попередження насильства за ознакою статі, попередження насиль-

ства в сім’ї та ін.) та ін.

У контексті дослідження питання щодо забезпечення ефек-

тивного механізму реалізації принципу гендерної рівності акту-

альним є огляд діяльності громадських організацій України, які за 

результатами своєї роботи поширюють ідеї рівноправ’я, свободи й 

інклюзивності та сприяння розвитку демократії і толерантності в 

українському суспільстві.

У вітчизняному публічному дискурсі громадські організації 

актуалізують проблематику реалізації принципу гендерної рівно-

сті через різноманітні кампанії та проекти. Як приклад, взявши за 

основу такий критерій класифікації громадських організацій, як 
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статус чи територія діяльності ми проаналізуємо діяльність деяких 

громадських організацій України, які займаються питанням дослі-

дження проблем забезпечення ефективного механізму реалізації 

принципу гендерної рівності.

З 1997 р. в напрямі запобігання торгівлі людьми (особливо 

жінками та дітьми), ліквідації всіх форм дискримінації та насиль-

ства у суспільстві, сприяння дотриманню прав людини, гендерної 

рівності та захисту прав дітей працює Міжнародний жіночий право-
захисний центр «Ла Страда-Україна». Міжнародним правозахисним 

центром, наприклад, здійснюється консультування молодих жі-

нок, які планували навчатися чи працювати у Німеччині; надається 

соціальна допомога постраждалим від торгівлі людьми та насиль-

ства (особливо жінкам та дітям); реалізовано такі проекти та про-

грами, як: Міжнародний молодіжний партнерський проект для дітей 

та молоді з групи ризику та потерпілих від комерційної сексуальної 

експлуатації дітей (КСЕД) (за підтримки Європейського Союзу, 

Міжнародної організації ЕКПАТ та ОАК Фундації), Данська про-

грама з протидії торгівлі людьми в країнах Східної та Пвденно-східної 

Європи (спільно з Офісом Координатора Проектів ОБСЄ в Україні 

та Представництвом МОМ в Україні), Програма співпраці щодо про-

тидії торгівлі людьми та нелегальній міграції в країнах чорноморсько-

го регіону (разом з Товариством сприяння гармонійному розвитку 

людини (Грузія) та Центром захисту прав людини KEPAD (Греція); 

розробляються методичні рекомендації та наукові видання з пи-

тань реалізації принципу гендерної рівності; проводить експертизи 

чинного українського законодавства та розроблених законопроек-

тів, зокрема на предмет дотримання вимог забезпечення принципу 

гендерної рівності міжнародним документам та нормам; системно 

проводяться з зазначеної проблематики конференції, форуми, ак-

ції та семінари тощо [595].

Незалежним та неприбутковим є Всеукраїнське об’єднання 
Жінок-депутатів, діяльність якого поширюється на всю територію 

України та спрямована на консолідацію зусиль жінок-депутаток з 



415

Розділ 4. ПРАКТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ 

ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

метою сприяння розвитку політичних та правових відносин на за-

садах реалізації принципу гендерної рівності, вдосконалення різ-

них сфер суспільних відносин.

У своїй діяльності об’єднання реалізувало, наприклад: благо-

дійні та меценатські проекти щодо захисту населення від шкідли-

вого впливу азартних ігор, сприяння забезпечення населення со-

ціальним захистом, гендерна рівність. Воно бере активну участь у 

законотворчих процесах: гендерна експертиза чинного законодав-

ства України, в тому числі надання висновку щодо відповідності 

законодавства реалізації принципу гендерної рівності; розробка 

проектів законодавчих актів України, проектів рішень місцевих 

рад, спрямованих на вдосконалення правового регулювання окре-

мих сфер суспільних відносин; розробка та впровадження моделі 

лобіювання інтересів відповідних осіб через внесення зазначених 

проектів на розгляд парламенту, місцевих рад, забезпечення при-

йняття та реалізації їх на практиці; залучення цільових груп насе-

лення до участі в розробці та парламентському розгляді проектів 

законодавчих актів.

Міжнародне співробітництво в рамках Об’єднання включає: 

проведення круглих столів, конференцій, симпозіумів, зустрічей 

з представниками іноземної громади, організаціями українців за-

кордоном тощо з питань, які становлять суспільний інтерес в Укра-

їні та закордоном; організація семінарів, тренінгів, інших форм 

навчання та підвищення кваліфікації жінок-депутатів з числа чле-

нів об’єднання з питань гендерної рівності. Спеціальними заходами 

в рамках програм гендерної рівності є: навчання, гендерна експерти-

за законодавства, мітинги тощо; реалізація проектів, щодо забезпе-

чення пропорційного представництва жінок і чоловіків в органах 

державної влади і місцевого самоврядування [591].

У 2001 р. засновано Всеукраїнську громадську організацію «Жі-
ночий консорціум України», яка має на меті вирішення актуальних 

проблем у сфері гендерної рівності та реалізації прав дитини, через 
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адвокатування та співпрацю з державними та недержавними орга-

нізаціями, а також залучення місцевих громад та інституцій.

Команда Консорціуму має значний досвід щодо адміністру-

вання проектів та підготовки тренерів, лекторів, консультантів. За 

період роботи вона виконала понад 70 проектів. Завдяки проектній 

діяльності та підтримці донорів, за різними напрямками підготува-

ла більш 120 тренерів та молодших тренерів для роботи із соціаль-

ними працівниками та психологами, які працюють з дитячою ау-

диторією, а також із жінками-політиками та жінками, які планують 

розпочати власну справу [592].

У 2016 р. за зразком проекту Єврокомісії «Європейської Ме-

режі Амбасадорів Жінок-Підприємиць» заснована незалежна 

громадська організація — Міжнародна Амбасада Жінок-підприє-
миць в Україні. Як і європейська Мережа, Міжнародна Амбасада 

Жінок-Підприємиць в Україні об’єднує жінок, які досягли успіху, 

маючи власні компанії, прагнуть активно долучатись до суспільної 

діяльності.

Метою діяльності Міжнародної Амбасади є: формування умов 

розвитку та підтримки на теренах України високого рівня підпри-

ємницької діяльності; пропагування підприємництва серед жінок 

та формування культури підприємництва серед молоді; мотивація 

й обмін успішною практикою ведення бізнесу та підтримка жінок, 

які займаються підприємницькою діяльністю, керують власними 

фірмами та розвивають діяльність на міжнародних ринках; залу-

чення жінок-підприємців до наставництва і практичного навчання 

підприємницькому способу мислення; співпраця із Польською та 

світовою Мережею Амбасади Жінок-Підприємиць; отримання єв-

ропейського досвіду ведення власної справи [596].

Небайдужих ініціативних людей об’єднує Ліга захисту прав жі-
нок «Гармонія рівних», які у свою чергу прагнуть подолати гендер-

ну дискримінацію, що існує в суспільстві, відкинути стереотипи та 

побудувати рівноправне суспільство вільних людей, які працюють 

на спільне благо. При цьому метою діяльності є: боротьба з дискри-
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мінацією жінок; протидія домашньому та гендерно обумовленому 

насильству; реалізація принципів рівних можливостей у сфері еко-

номічних відносин; боротьба з проявами сексизму, мізогінії та ей-

джизму; дотримання гендерного балансу в суспільно-політичному 

житті; забезпечення гендерної рівності у Збройних Силах України 

та інших силових структурах

Серед масштабних проектів, реалізованих Лігою, можна 

виокремити: Всеукраїнську кампанію «Україна без сексизму», спря-

мовану на боротьбу з приниженням жінки, яке уособлене в такому 

явищі, як сексизм.

В рамках проекту створена розгалужена мережа антисексист-

ських інспекторів, які відслідковуватимуть факти сексизму в сто-

лиці та регіонах. Дана інформація оприлюднюється та системати-

зується. За результатами кожного випадку Ліга захисту прав жінок 

звертається до компетентних державних установ. Створені і діють 

безкоштовні курси «Юридична самооборона», які стосуються шлюб-

но-сімейних, трудових відносин, протидії домашньому насильству, 

сексуальним домаганням та боротьби із шкідливими гендерними 

стереотипами [594].

З метою сприяння утвердженню в українському суспільстві 

нової громадської свідомості, розвитку демократичних ціннос-

тей, досягнення гендерної рівності та розбудови громадянського 

суспільства заснований Гендерний інформаційно-аналітичний центр 
«Крона».

Серед реалізованих Центром проектів можна виокремити, на-

ступні: Випуск гендерного інформаційно-просвітницького видання «Я» 

(2003 р. та продовжує виходити); Проект «Гендерна рівність — крок 

до демократичної правової держави», у рамках якого проведено од-

ноденний науково-просвітницький семінар «Упровадження гендерних 

підходів у діяльність органів виконавчої влади», який складався з 2-х 

частин: теоретичний семінар, (ключові питання гендерної теорії) та 

юридичний семінар (роз’яснення та обговорення Закону України 

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 



418

Грицай І. О. 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

практичні рекомендації з його впровадження); Програма «Від жі-

ночого активізму до гендерної демократії в Україні», в рамках якої 

здійснювалась інформаційно-просвітницька підтримка жіночого 

активізму в різних регіонах України, з метою активізації їх діяль-

ності в напрямку гендерних перетворень; Акція «стоп сексизм!», в 

рамках якої відбулась виставка рекламних плакатів, що демонстру-

вали різні типи сексистського, дискримінаційного відношення до 

людей певної статі та розлогу медіа-презентацію (близько 200 слай-

дів!); Гендерна школа для освітян, створена з метою деконструю-

вання гендерних стереотипів, формування гендерної компетент-

ності та підвищення гендерної чутливості освітян, які працюють 

у дошкільній та шкільній освіті. Програма складалась з тренінгів, 

групових обговорень, вправ, спільних переглядів фільмів та інших 

практичних заходів, спрямованих на розвиток уявлень про ген-

дерну рівність, гендерну компетентність, деконструкцію наявних 

гендерних стереотипів, інтенсивне формування навичок гендерно-

чутливого викладання; Дистанційний гендерний навчальний онлайн-

курс для журналістів / журналісток «гендерний погляд», метою курсу 

є: формування гендерної компетентності та гендерної чутливості у 

журналістів / журналісток вітчизняних друкованих і електронних 

ЗМІ, адже сьогодні поруч з сім’єю та системою освіти саме засоби 

масової інформації залишаються потужним джерелом відтворення 

гендерної нерівності, нав’язування патріархатної гендерної культу-

ри; Проект «Київський діалог» в рамках якого формувалось пози-

тивне ставлення до Європи і підтримка подальшої демократизації 

країни; також розробляються наукові видання з питань реалізації 

принципу гендерної рівності тощо [593].

Проаналізувавши напрями діяльності деяких вітчизняних 

громадських організацій у контексті соціального конструктивізму, 

можемо акцентувати увагу на їхній активній участі у процесі збору, 

узагальнення і розповсюдження інформації у сфері забезпечення 

ефективної реалізації принципу гендерної рівності. Так, у своїй ді-

яльності громадські організації: організовують тренінги, семінари, 
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круглі столи, конференції для фахівців та пересічних громадян; 

збирають, узагальнюють та розповсюджують інформацію у вигляді 

інформаційних навчально-методичних та наукових матеріалів; під-

тримують на науково-практичних заходах дискусії щодо проблем 

забезпечення ефективного механізму реалізації принципу гендер-

ної рівності в умовах сучасного розвитку України з метою досяг-

нення фактичної рівності в суспільстві тощо.

У своїй діяльності громадські організації співпрацюють з ор-

ганами державної влади та місцевого самоврядування, інститута-

ми громадянського суспільства, із спеціалізованими установами та 

структурами, в тому числі науковими, науково-практичними. Так, 

важливою подією у всебічному вдосконаленні механізму практич-

ної реалізації принципу гендерної рівності та розвитку наукового 

потенціалу Дніпропетровського регіону є те, що на підставі По-

станови Президії Національної академії правових наук України 

від 16 березня 2017 р. № 102/13 затверджено створення Навчаль-

но-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу 

внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності 

подвійного підпорядкування — Дніпропетровського державно-

го університету внутрішніх справ та Науково-дослідного інститу-

ту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН 

України.

Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем право-

вого статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендер-

ної рівності створена в межах укладеного договору про співпрацю 

між Дніпропетровським державним університетом внутрішніх 

справ та Науково-дослідним інститутом державного будівництва 

та місцевого самоврядування Національної академії правових наук 

України для проведення досліджень проблем реалізації політики у 

сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, прав внутріш-

ньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від проявів гендер-

ної нерівності.
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Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем право-

вого статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендер-

ної рівності активно співпрацює з міжнародними організаціями: 

Фондом народонаселення ООН в Україні, Управлінням Верховно-

го комісара ООН з прав людини, Управлінням Верховного коміса-

ра ООН у справах біженців, Агентством ООН у справах біженців 

в Україні, громадською міжнародною правозахисною організацією 

«Ла Страда — Україна», Всеукраїнською громадською організацією 

«Асоціація українських правників», громадськими організаціями 

«Жінки плюс», «Гендерний клуб «Дніпро», «Промінь Дніпро», Ін-

формаційно-консультаційним гендерним центром та ін.

Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем право-

вого статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендер-

ної рівності є унікальним науковим осередком, який не має ана-

логів в Україні. Відкриття наукової лабораторії за цим напрямом є 

необхідним кроком в забезпеченні захисту прав і свобод громадян.

Відповідно до п. 2 Положення про Навчально-наукову лабо-

раторію дослідження проблем правового статусу внутрішньо пе-

реміщених осіб та забезпечення гендерної рівності від 9 лютого 

2017 р. завданнями Лабораторії є: проведення фундаментальних 

та прикладних досліджень з актуальних проблем правового статусу 

внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності; 

розробка проектів нормативно-правових актів та пропозицій щодо 

удосконалення чинного законодавства; проведення правових екс-

пертиз нормативно-правових актів, в тому числі гендерної; спри-

яння впровадженню результатів наукових досліджень в практичну 

діяльність органів державної влади та органів місцевого самовря-

дування з метою захисту прав і свобод людини і громадянина, прав 

внутрішньо переміщених осіб, прав осіб, які постраждали від про-

явів гендерної нерівності, гендерного насильства, в тому числі на-

сильства в сім’ї, як у минулий час, так і в умовах конфлікту.

Для реалізації вищезазначених завдань лабораторія здійснює 

такі функції: проводить спільні наукові дослідження з проблем пра-



421

Розділ 4. ПРАКТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ 

ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

вового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення ген-

дерної рівності; розробляє пропозиції до чинного нормативно-пра-

вових актів та тих, проектів які розробляються, а також до мето-

дичних рекомендацій у цій сфері; надає науково-правові висновки 

на запити фізичних та юридичних осіб із питань правового статусу 

внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності; 

бере участь в організації та проведенні спільних з науковими уста-

новами НАПрН України науково-практичних конференцій, семі-

нарів, «круглих столів» тощо; здійснює інформаційно-аналітичний 

аналіз національного законодавства, діяльності органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних та су-

дових органів, а також здобутків вітчизняних і зарубіжних дослі-

джень з означеної проблематики; оформлює результати досліджень 

у вигляді поточних та заключних звітів, пропозицій до чинного за-

конодавства та проектів нормативно-правових актів, методичних 

рекомендацій, наукових публікацій у вітчизняних і закордонних 

виданнях.

Отже, на основі проведеного комплексного дослідження ді-

яльності громадських організацій у сфері забезпечення реалізації 

принципу гендерної рівності, можемо зробити такі висновки:

1. На сьогодні в Україні формується модель громадського 

контролю, проте немає механізмів її функціонування саме в кон-

тексті забезпечення принципу гендерної рівності, що у свою чер-

гу свідчить про небажання держави перейти до забезпечення його 

ефективного та реального функціонування. Так, актуальним є те, 

що в науковій літературі вчені мають лише загальну уяву про систе-

му суб’єктів громадського контролю, які забезпечують реалізацію 

принципу гендерної рівності. У контексті дослідження ефективно-

го забезпечення принципу гендерної рівності провідним суб’єктом 

громадського контролю визначено саме громадські організації, які 

є найбільш активними у сфері реалізації своїх статутних завдань та 

захисту інтересів як своїх членів, так і суспільства загалом.
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2. Посилення ролі громадських організацій, що займаються 

питанням реалізації принципу гендерної рівності та розширенням 

прав і можливостей жінок, відбувається одночасно із підвищенням 

гендерної чутливості неурядового сектору загалом. У контексті 

цього збільшується кількість ініціативних громадських організа-

цій, спрямованих як безпосередньо на розширення прав і можли-

востей жінок і чоловіків, так і на включення гендерних підходів до 

інших їхніх ініціатив та проектів.

3. Громадські організації, які задекларували у сфері своєї діяль-

ності реалізацію принципу гендерної рівності і недискримінації та 

мінімізацію деструктивного впливу гендерних стереотипів на со-

ціальну структуру і діяльність, виконують комплекс взаємопов’я-

заних проектів, проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу, 

створюють громадську платформу для артикуляції гендерної про-

блематики та пропагандистського дискурсу. Проте слід звернути 

увагу, що ці громадські організації залежні від міжнародної донор-

ської допомоги, функціонування яких недостатньою мірою ско-

ординована та простежується певна непослідовність у визначенні 

пріоритетів, але не зважаючи на це, важко заперечувати їхню ваго-

му роль в інституціоналізації нових моделей поведінки та об’єкти-

вації гендерно-чутливого соціального порядку.

4. Комплексний аналіз ролі громадських організацій у сфері 

забезпечення принципу гендерної рівності дозволив виокремити 

їх науково обґрунтовану класифікацію за наступними критеріями: 

за сферою діяльності (правозахисні, освітні та ін.); за статусом чи 

територією діяльності (місцеві, регіональні, всеукраїнські та між-

народні); за кількістю членів (масові та звичайні); залежно від мети 

створення та діяльності (забезпечення гендерної рівності, попере-

дження насильства за ознакою статі, попередження насильства в 

сім’ї та ін.) та ін.

5. Що стосується співпраці держави з громадськими організа-

ціями, які забезпечують реалізацію принципу гендерної рівності, 

то вона є вигідною насамперед через такі причини, як: по-перше, 
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переважна більшість громадських організацій створюються для 

забезпечення більш ефективного вирішення проблем гендерної 

рівності, якими займаються органи державної влади та місцевого 

самоврядування. Так, існування громадських організацій зумов-

лене передусім тим, що найбільш активні члени громадянського 

суспільства прагнуть зробити свій внесок у розв’язання проблем 

гендерної рівності; по-друге, діяльність громадських організацій, 

що займаються гендерною проблематикою, в окремих випадках 

може бути успішнішою та ефективнішою, ніж діяльність органів 

державної влади та місцевого самоврядування. У зв’язку з цим дер-

жаві доцільніше передавати окремі повноваження громадським ор-

ганізаціям, отримуючи при цьому виконання конкретних завдань 

за взятими зобов’язаннями, ніж створювати для цього додаткові 

структури. Варто акцентувати увагу, що зміцнення демократичної 

держави залежать від формування сучасного громадянського су-

спільства, яке реалізовуватиме різноманітні форми цивілізованої 

участі громадян у суспільному житті, у тому числі й через громад-

ські організації.

6. Громадські організації у контексті забезпечення реалізації 

принципу гендерної рівності можуть впливати на державну полі-

тику таким чином: безпосередній вплив — розв’язання актуальних 

проблемних питань щодо реалізації принципу гендерної рівності, 

які не можуть бути вирішені органами державної влади та місце-

вого самоврядування; консультативний — громадські організації, 

направляючи політику органів державної влади та місцевого са-

моврядування в необхідне русло, шукають шляхи представлення 

інтересів та проблем реалізації принципу гендерної рівності через 

переговори з владними структурами — адвокасі; інноваційний — 

розробка нових шляхів вирішення проблем забезпечення прин-

ципу гендерної рівності та їх безпосередня демонстрація; наглядо-

вий — контроль за виконанням державної політики відповідно до 

чинного законодавства, що регулює питання забезпечення прин-

ципу гендерної рівності. Проте громадські організації потребують 
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підтримки (моральної та матеріальної) від держави в особі органів 

державної влади та місцевого самоврядування, адже надання допо-

моги саме їм може забезпечити досягнення цілей, при цьому витра-

тивши менше коштів із держбюджету.

7. Зважаючи на те що у своїй діяльності громадські організації 

співпрацюють з органами державної влади та місцевого самовряду-

вання, іншими інститутами громадянського суспільства, із спеці-

алізованими установами та структурами, в тому числі науковими, 

науково-практичними, важливою подією у вдосконаленні механіз-

му практичної реалізації принципу гендерної рівності та розвит-

ку наукового потенціалу Дніпропетровського регіону є створення 

«Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового 

статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної 

рівності», яка не має аналогів в Україні. Лабораторія у своїй діяль-

ності активно співпрацює з міжнародними організаціями: Фондом 

народонаселення ООН в Україні, Управлінням Верховного комі-

сара ООН з прав людини, Управлінням Верховного комісара ООН 

у справах біженців, Агентством ООН у справах біженців в Україні, 

громадською міжнародною правозахисною організацією «Ла Стра-

да — Україна», Всеукраїнською громадською організацією «Асоці-

ація українських правників», громадськими організаціями: «Жінки 

плюс», «Гендерний клуб «Дніпро», «Промінь Дніпро», Інформацій-

но-консультаційним гендерним центром та ін.

4.3. Практика Європейського суду з прав людини 

у сфері забезпечення принципу гендерної рівності

Становлення сучасного демократичного суспільства в Україні 

є складним трансформаційним процесом, який не може обійтися 

без гендерних перетворень. Прагнучи до демократичного розвитку, 

Українська держава насамперед має орієнтуватися на зарубіжний 

досвід реалізації принципу гендерної рівності, адже це свідчить, 
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наскільки ефективно держава може побудувати об’єднане, розви-

нуте та поступальне суспільство, а нехтування проблемами гендер-

ної рівності ставить під удар всю систему державного управління.

Так, сьогодні національні механізми з питання покращення 

становища жінок існують майже в усіх країнах світу та є різними 

за своєю формою й ефективністю. Головна мета таких механізмів 

— сприяти утвердженню принципу гендерної рівності у сфері полі-

тичного, економічного, соціального й культурного розвитку. Слід 

зазначити, що останнім часом на глобальному рівні з’явилась низ-

ка важливих політичних ініціатив із забезпечення комплексного 

підходу щодо реалізації принципу гендерної рівності, адже досяг-

нення гендерної рівності наразі стає першочерговим показником 

розвитку кожної країни в умовах глобалізації сучасного суспіль-

ства. Наприклад, одні країни системно розглядають проблему рів-

ності чоловіків і жінок, а в її рамках як складову розв’язують про-

блему змін у становищі і статусі жінок. Інші країни зосереджуються 

на зміні в становищі соціального статусу жінок та його покращенні 

і вдосконаленні. Україна, ратифікувавши основні міжнародні до-

кументи щодо забезпечення механізму реалізації принципу гендер-

ної рівності, визначила як одну з важливих складових подальшого 

розвитку та як один із пріоритетів державної політики для себе за-

безпечення рівних прав і можливостей для чоловіків та жінок.

Сьогодні у демократичному суспільстві проблема надання 

рівних прав жінкам і чоловікам, зокрема в контексті узгодження 

їх сімейного і професійного життя, проголошується як одна із ос-

новоположних проблем у розв’язанні суспільних проблем. Реальні 

зміни в економічному, гуманітарному, соціальному вимірах, що в 

свою чергу є потужним резервом для прогресу будь-якої держави, 

є досягнення гендерної рівності, втілення її в систему суспільних 

відносин.

В умовах зміцнення курсу на європейську інтеграцію, модер-

нізація українського суспільства вимагає виходу за межі суто наці-

онального права і законодавства. Так, крім міжнародно-правових 
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норм, Україна визнала норми європейського прецедентного права, 

а саме практику Європейського суду з прав людини. Згідно з між-

народними стандартами у сфері прав людини, фактично саме суд є 

єдиним органом, до повноважень якого входить ефективне віднов-

лення прав людини та їх захист від дискримінації. В демократичній 

державі серед інститутів, що є гарантією й одночасно механізмом 

захисту прав і свобод людини й громадянина, значну роль відіграє 

правосуддя. Так, у встановленні реальної гендерної рівності в Укра-

їні визначальну роль покладають на судову гілку влади.

Слід акцентувати увагу, що, ратифікувавши Конвенцію про 

захист прав людини і основоположних свобод (далі — ЄКПЛ або 

Конвенція) та протоколи до неї, наша держава зобов’язалася пе-

редусім гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, 

права і свободи, визначені у ній, зокрема у контексті заборони 

дискримінації за будь-якою ознакою, що включає в тому числі 

стать. Визнання обов’язкової юрисдикції ЄСПЛ у всіх питаннях, 

що стосуються тлумачення і застосування Конвенції, у тому числі 

щодо гендерної рівності, актуалізує вивчення практики ЄСПЛ та її 

застосування з урахуванням чинного законодавства України, 

оскільки саме в рішеннях ЄСПЛ відображається зміст положень 

про заборону дискримінації за ознакою статі.

ЄСПЛ у більшості випадках розглядає справи, в яких проти 

своєї держави виступають саме жінки, тому що вона не захищає їх-

ні права. У контексті цього претензія позивачки полягає в тому, що 

влада не вживає заходів, необхідних для захисту її прав і здоров’я. 

При застосуванні норм ЄСПЛ судді повинні брати до уваги прак-

тику як щодо України, так і сформовану в ході розгляду скарг, пода-

них проти інших держав. Такий підхід допоможе уникнути Україні 

вчинення нових порушень Конвенції. З огляду на це застосуван-

ня прецедентної практики ЄСПЛ з прав людини у правовому полі 

України по-перше, сприятиме зближенню національної правової 

системи із європейськими стандартами прав людини у контексті 

гендерної рівності, по-друге, забезпечить захист прав та свобод 
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людини у внутрішньодержавних відносинах, що позитивно впли-

не на реалізацію задекларованих принципів рівності прав жінок і 

чоловіків.

Зобов’язання України із забезпечення гендерної рівності пе-

редбачено в Угоді про асоціацію з ЄС. Угода про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європей-

ським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-члена-

ми, з іншої сторони (Закон України про ратифікацію від 16 вересня 

2014 р. № 1678-VII), в главі 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, 

соціальної політики та рівних можливостей» вказує на зобов’язан-

ня Сторін посилити діалог та співробітництво щодо забезпечення 

гідної праці, політики зайнятості, безпечних та здорових умов пра-

ці, соціального діалогу, соціального захисту, соціального залучен-

ня, гендерної рівності та недискримінації (ст. 419) [259, с. 18; 841]. 

Шлях до досягнення цієї мети — забезпечення гендерної рівності 

у сфері зайнятості, освіти та навчання, економічної та суспільної 

діяльності, а також у процесі прийняття рішень. Відповідний до-

даток до Угоди наводить перелік ключових Директив ЄС у сфері 

забезпечення недискримінації і гендерної рівності. Серед них:

• Директива Ради 79/7/ЄЕС від 19 грудня 1978 р. про поступову 

реалізацію принципу рівності чоловіків і жінок у сфері соці-

ального забезпечення [296, с. 24-25];

• Директива Ради 92/85/ЄЕС від 19 жовтня 1992 р. про вжиття 

заходів з поліпшення безпеки та охорони здоров’я на вироб-

ництві вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно наро-

дили або годують [297];

• Директива Ради 96/34/ЄС від 3 червня 1996 р. про рамкову 

угоду щодо декретної відпустки [298];

• Директива Ради 2000/78/ЄC від 27 листопада 2000 р. про вста-

новлення рамкових стандартів рівноправного поводження у 

сфері зайнятості і професійної діяльності [294];
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• Директива Ради 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 р. про імпле-

ментацію принципу рівності чоловіків і жінок у доступі до то-

варів і послуг [295; с. 37];

• Директива 2006/54/ЄС Європейського Парламенту Ради від 

5 липня 2006 р. про реалізацію принципу рівних можливостей 

і рівноправного ставлення щодо чоловіків та жінок у питаннях 

працевлаштування і зайнятості [292];

• Директива 2010/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 

7 липня 2010 р. про застосування принципу рівного підходу до 

чоловіків та жінок, які є самозайнятими особами [244, с. 28; 

293].

Слід звернути увагу на те, що вищезазначений перелік Ди-

ректив має загальний характер. Необхідно враховувати факт, що в 

Україні Директиви ЄС отримують реалізацію в практиці Європей-

ського суду з прав людини, яка має прецедентний характер.

Україною ратифіковано основні міжнародні і європейські до-

кументи, що гарантують гендерну рівність, зокрема Конвенцію 

про захист прав людини і основоположних свобод [413], Конвен-

цію ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок [412], 

Європейську соціальну хартію [320], Конвенцію про заходи щодо 

протидії торгівлі людьми [415] та інші. Підписавши Конвенцію про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству 

та боротьбу із цими явищами (Стамбульську конвенцію), наша 

держава здійснює підготовку щодо її ратифікації.

Причинами такої ситуації є: низька обізнаність населення, зо-

крема в сільській місцевості, з міжнародними документами щодо 

захисту гендерної рівності; невміння суддів на достатньому рівні 

ідентифікувати випадки гендерної дискримінації та сприйняття 

текстів міжнародних документів, не як джерел права, а як абстрак-

тних конструкцій тощо. Така ситуація великою мірою зумовлена 

відсутністю доступних перекладів «кращих практик» судового ви-

рішення справ, пов’язаних із гендерною дискримінацією.
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Світовий економічний форум (World Economic Forum) опублі-

кував щорічне глобальне дослідження — Індекс гендерного розвит-

ку 2017 (The Global Gender Gap Index 2017) із супроводжуючим йо-

го рейтингом 144 країн світу. У дослідженні вимірюється гендерна 

нерівність за різними показниками у чотирьох основних сферах: 

економічна участь та кар’єрні можливості; рівень освіти; здоров’я 

і тривалість життя; політичні права та можливості. У поточному 

році, як відзначається вперше за всю історію підрахунку цього Ін-

дексу (починаючи з 2006 року) у світі зафіксовано погіршення си-

туації із гендерною нерівністю. За таких темпів прогресу, для усу-

нення загальної глобальної нерівності між чоловіками та жінками, 

потрібно буде 100 років, проти 83-х у минулому році. Найбільший 

розрив між жінками та чоловіками залишається у сфері економіки, 

подолання якого, при поточних темпах, потребуватиме 217 років.

До першої десятки країн за індексом гендерної рівності увійш-

ли Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Руанда, Швеція, Нікарагуа, Сло-

венія, Ірландія, Нова Зеландія, Філіппіни. Україна зайняла 61 міс-

це із 144-х країн. Порівняно з попереднім роком загальний рей-

тинг України покращився на 8 позицій (у 2016 р. Україна зайняла 

69 місце також серед 144 країн) [360]. Незважаючи на незначний 

цьогорічний прогрес у гендерному співвідношенні у сфері політич-

них прав та можливостей, Україна все ще займає найгірші позиції.

Водночас слід звернути увагу на результати проведеного моні-

торингу Харківською обласною фундацією «Громадська Альтерна-

тива», який свідчить, що у відібраних для аналізу справах низьким 

є рівень посилань на міжнародні стандарти. Так, проаналізувавши 

336 рішень у 89,1 % випадках посилання на міжнародні акти від-

сутні.

Найбільше судді звертаються до Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод: 22 рішення мають відповідне 

посилання. Також розповсюджені згадування про Конвенцію ООН 

про права дитини (12 справ) та Конвенцію ООН про ліквідацію 

всіх форм дискримінації щодо жінок (11 рішень). У 7 рішеннях 
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здійснено посилання на Міжнародний пакт про громадянські і по-

літичні права. По 1 рішенню містяться посилання на Європейську 

соціальну Хартію та Директиви ЄС. На конвенції Ради Європи 

(Конвенцію Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людь-

ми та Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосов-

но жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами) 

посилань немає. Водночас же час у 9-ти випадках використову-

ються інші міжнародні документи у сфері прав людини, зокрема 

конвенції Міжнародної організації праці, Конвенція ООН про бо-

ротьбу із транснаціональною злочинністю та Конвенція ООН про 

боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми 

особами, більшість з яких має рекомендаційний характер та навіть 

є застарілими [839, с. 27-28].

Що стосується суддів, які взяли участь у проведеному в межах 

моніторингу опитуванні, то вони на високому рівні ознайомлені із 

міжнародними документами з прав людини та гендерної рівності. 

Так судді зазначили, що вони знайомі з текстами Конвенції про за-

хист прав людини та основоположних свобод, Конвенції ООН про 

права дитини, Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії 

торгівлі людьми, Конвенції МОП № 156 «Про рівне ставлення і 

рівні можливості для працюючих чоловіків і жінок: працівники із 

сімейними обов’язками» тощо.

Проте факт наявності у судовому рішенні посилання на між-

народний документ у сфері захисту, наприклад, принципу гендер-

ної рівності, не є свідченням правильного розуміння відображених 

у ньому стандартів і правильного його застосування до конкрет-

них обставин справи. Так, в окремих проаналізованих під час мо-

ніторингу судових рішеннях судом було використано посилання 

на Конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації що-

до жінок (усього таких судових актів в Єдиному державному реє-

стрі судових рішень 271). Однак експертами Проекту зафіксовано, 

що в низці рішень такі посилання виявилися зайвими, або навіть 
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некоректними й такими, що не відповідають обставинам справи. 

Це створює враження штучності подібних посилань.

Такий стан речей, на перший погляд, начебто не завдає шкоди. 

І навіть більше: можна було б говорити про те, що самим фактом 

згадування такого міжнародного документа, як Конвенція ООН 

про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, в тексті свого 

рішення суд формує позитивне ставлення до системи здійснення 

правосуддя, виказує свою повагу до принципу ґендерної рівності. 

Утім такої мети не можна досягти, якщо названий принцип постає 

перед очима учасників судового розгляду лише як формула, яка не 

впливає на вирішення справи по суті і згадування якої стає лише 

певним звичним ритуалом, даниною моді [839, с. 33].

Судові рішення Європейського суду з прав людини щодо спо-

рів, пов’язаних із гендерною дискримінацією, пропонуємо поділи-

ти на наступні групи, а саме рішення з приводу: трудових спорів; 

сексуальних домагань; сімейного права; соціального і пенсійного 

забезпечення; адміністративних спорів; надання належної медич-

ної допомоги; домашнього насильства та гендерно обумовленого 

насильства.

Слід звернути увагу на те, що в механізмі реалізації принципу 

гендерної рівності одне з центральних місць займають рішення Єв-

ропейського Суду з прав людини. Так, у справі «Абдулазіз, Кабалес 
та Балкандалі проти Сполученого Королівства» (Abdulaziz, Cabales 

and Balkandali v. the United Kingdom), заяви № 9214/80; 9473/81; 

9474/81, рішення від 28 травня 1985 року, йшлося про різні умови 

надання дозволу на проживання в країні, залежно від того, жінка 

чи чоловік претендують на такий дозвіл.

Відповідно до правил імміграції до Сполученого Королівства 

чоловік, який є іноземцем, не міг отримати дозволу на в’їзд або 

проживання, якщо дружина не є громадянкою Сполученого Коро-

лівства та не народилася у Великій Британії, або якщо її батьки не 

народилися у Великій Британії, тоді як дружина, яка є іноземкою 

і бажає навідати чоловіка, який законно проживає у Сполученому 
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Королівстві, та проживати там з ним, могла отримати дозвіл неза-

лежно від того, чи є чоловік громадянином Сполученого Королів-

ства, та його місця народження.

ЄСПЛ наголосив, що за відповідними імміграційними прави-

лами чоловіку, який проживає в Сполученому Королівстві, легше 

отримати дозвіл на в’їзд і проживання своєї дружини, яка не є гро-

мадянкою цієї країни, ніж у разі отримання такого самого дозволу 

жінці для свого чоловіка, який не перебуває у громадянстві. ЄСПЛ 

погодився з тим, що правила мають легітимну мету, яка полягає у 

захисті внутрішнього ринку праці за високого рівня безробіття. Од-

нак, оскільки сприяння рівності статей є однією з головних цілей 

держав — членів Ради Європи, різниця у ставленні на основі статі 

може бути сумісна з Конвенцією, тільки якщо можуть бути наве-

дені дуже істотні виправдувальні мотиви. ЄСПЛ не переконаний 

у тому, що різниця, яка може існувати між відповідним впливом 

чоловіків і жінок на ринок праці, була досить важливою для того, 

щоб виправдати різницю в ставленні, тому визнав порушення ст. 

14 Конвенції у поєднанні зі ст. 8, а також порушення ст. 13 Конвен-

ції [791].

У справі «Вагнер та J. M. W. L. проти Люксембургу» (Wagner 

and J. M. W. L. v. Luxembourg), заява № 76240/01, рішення від 

28 липня 2007 року, заявниця скаржилася на те, що відмова націо-

нального суду Люксембургу у визнанні рішення суду Перу про вдо-

черіння порушило її право на повагу до приватного та сімейного 

життя відповідно до ст. 8 ЄКПЛ. Заявниця зазначала, що подала 

до національного суду заяву про визнання рішення перуанського 

суду про вдочеріння з метою реєстрації в органах реєстрації актів 

цивільного стану, отримання дитиною громадянства Люксембургу 

і права на постійне проживання. Національний суд відмовив у ви-

знанні рішення іноземного суду, адже рішення перуанського суду 

про повне вдочеріння суперечило законодавству Люксембургу, яке 

мало бути застосоване у даному разі відповідно до колізійної нор-

ми, передбаченої Цивільним кодексом Люксембургу, оскільки воно 
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забороняло повне удочеріння особою, яка не перебувала у шлюбі. 

У цій справі ЄСПЛ зазначив, що відмова визнати рішення перуан-

ського суду через відсутність в законодавстві Люксембургу поло-

жень, які дозволяють повне усиновлення дитини особою, яка не 

перебуває у шлюбі, є «втручанням» влади у здійснення заявницею 

права на повагу до сімейного життя. У даному контексті слід з’ясу-

вати, чи було зазначене втручання «необхідним у демократичному 

суспільстві». ЄСПЛ зауважив, що у Люксембурзі існувала практика 

автоматичного визнання перуанських судових рішень про повне 

усиновлення, і декілька жінок, які не перебували у шлюбі, зареє-

стрували рішення суду в органах реєстрації актів цивільного стану 

без звернення за виконавчим листом. Отже, заявниця могла роз-

раховувати на те, що, повернувшись до Люксембургу, рішення пе-

руанського суду буде зареєстроване у відповідних органах. Однак 

така практика припинилася, та саме її справа була передана на роз-

гляд до суду. Відмовившись визнати рішення таким, що підлягає 

виконанню, на думку ЄСПЛ, влада надала колізійній нормі більше 

значення, аніж соціальній дійсності та ситуації заявниці. Оскіль-

ки суди Люксембургу офіційно не визнали виникнення сімейних 

зв’язків у результаті повного удочеріння, що мало місце у Перу, цей 

зв’язок не зміг бути реалізований в повному обсязі у Люксембурзі. 

У результаті заявниця зіткнулася у повсякденному житті з перепо-

нами, і дитина не могла користуватися правовим захистом, який 

дозволив би їй повністю інтегруватися у прийомну сім’ю. Оскільки 

інтереси дитини повинні мати пріоритет у справах такого роду, су-

ди Люксембургу, діючи розумно, не могли не взяти до уваги право-

вий статус, який був належним чином набутий у Перу і відповідав 

сімейному життю у значенні ст. 8 ЄКПЛ. Виходячи із зазначеного, 

відмова у визнанні та виконанні рішення іноземного суду станови-

ла собою порушення ст. 8 ЄКПЛ [73].

У контексті судових рішень у сфері сімейного права доціль-

но звернути увагу, зокрема, на рішення ЄСПЛ: про дискриміна-

ційні положення законодавства щодо вибору прізвища подружжя 
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(рішення ЄСПЛ у справі Burghartz v. Switzerland від 22 лютого 1994 ро-

ку) [733]; про право жінок після одруження використовувати своє 

дівоче прізвище (рішення ЄСПЛ у справі Unal Tekeli v. Turkey від 

16 листопада 2004 року) [740]; про право одинокої прийомної мате-

рі на вказівку свого імені в документах на дитину (рішення ЄСПЛ у 

справі Gozum v. Turkey від 15 січня 2015 року) [736], тощо.

У справі «Андрле проти Чеської Республіки» (Andrle v. The Chech 

Republic) батько двох дітей скаржився, що для чоловіків, які вихо-

вують дітей, на відміну від жінок, не передбачено скорочення пен-

сійного віку. ЄСПЛ погодився, що це правило переслідує законну 

мету — компенсувати жінкам фактичну нерівність і тяготи, спричи-

нені наявністю особливих історичних умов на теренах колишньої 

Чехословаччини, коли жінки були змушені доглядати дітей, вести 

домашнє господарство та ще й працювати повний робочий день. За 

таких умов національні органи перебувають у кращому становищі, 

щоб визначити, коли несправедливе ставлення до чоловіків пере-

важає над необхідністю виправити пригнічене становище жінок 

шляхом застосування заходів позитивної дискримінації. У 2010 р. 

уряд Чехії здійснив перші важливі кроки для зрівняння пенсійного 

віку: було скасовано нижчий пенсійний вік для жінок, які мають 

одну дитину, і підвищено пенсійний вік жінок загалом, незалежно 

від того, скільки дітей має жінка. Беручи до уваги поступовий ха-

рактер демографічних змін, еволюцію розуміння ґендерних ролей 

і складність оцінки всієї пенсійної реформи в широкому контек-

сті, не можна критикувати державу за те, що вона реформує свою 

пенсійну систему поступово, а не запроваджує весь комплекс змін 

одночасно. За особливих обставин цієї справи підхід національних 

органів залишатиметься розумним і виправданим доти, доки соці-

альні і економічні зміни не скасують потребу в особливому став-

ленні до жінок. Тривалість і обсяг заходів, що є необхідними для 

виправлення історичної нерівності, не є очевидно нерозумними, а 

отже, держава не порушила надану їй свободу розсуду в цій сфері 

[732].
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Рішення Європейського суду з прав людини у справі Emel Boyraz 
v. Turkey від 2 грудня 2014 р. Заявниця, громадянка Туреччини, була 

призначена на посаду офіцера безпеки у відділенні державної елек-

тричної компанії. Вона працювала на контрактній основі майже 

три роки перед тим, як її у березні 2004 р. звільнили через її стать. Її 

було поінформовано, що вона не може працювати далі, оскільки не 

відповідає критеріям «бути чоловіком» та «пройти військову служ-

бу». У лютому 2006 р. суди відмовили пані Бойраз, посилаючись на 

попереднє рішення Вищого Адміністративного Суду, який встано-

вив, що вимоги, які стосуються служби в армії, демонструють, що 

ця посада була зарезервована для кандидатів-чоловіків, і що ця вимога 

була законною, беручи до уваги особливості посади та суспільний ін-

терес.

Уряд зазначив, що ані ст. 8, ані ст. 14 Конвенції у цій справі не 

підлягають застосуванню, оскільки вона стосується права, яке не є 

гарантованим Конвенцією, а саме права на публічну службу. Уряд 

підкреслив, що відмова найняти особу на публічну службу не може 

бути предметом скарги за Конвенцією.

Заявниця в свою чергу відзначила, що місцева влада погоди-

лась на її кандидатуру на посаду співробітника служби безпеки й 

призначила її на посаду, хоча було відомо, що вона жінка. Тим не 

менше, вона працювала на посаді офіцера служби безпеки з 11 лип-

ня 2001 р. по 17 березня 2004 р., і лише потім її було звільнено з 

займаної посади.

Європейський Суд з прав людини нагадує, що ст. 14 Конвенції 

захищає осіб у подібних ситуаціях від відмінного ставлення до них 

у реалізації їх прав і свобод, гарантованих Конвенцією, без належ-

ного обґрунтування такої різниці у ставленні. Це положення не має 

самостійного значення, оскільки діє виключно у взаємозв’язку із 

правами і свободами, гарантованими іншими матеріалами поло-

женнями Конвенції й Протоколами до неї.

Для того, щоб ст. 14 могла бути застосована, достатньо, аби 

факти, що стосуються розглядуваної справи, підпадали під сферу 
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дії іншого матеріального положення Конвенції або Протоколів до 

неї. <…> У цій справі Судом було розглянуто, чи мало місце пору-

шення ст. 8 Конвенції, для того щоб мати можливість застосувати 

ст. 14.

Суд нагадує, що право бути призначеним на державну службу 

було спеціально виключено з Конвенції. Звідси, відмова призна-

чити особу державним службовцем не може слугувати предметом 

скарги за Конвенцією.

Суд однак звертає увагу, що у цій справі питання, яке розгля-

дається, полягає не в тому, чи мала заявниця право бути призначе-

ною на державну службу. Заявниця не скаржиться на саму по собі 

відмову національної влади призначити її державним службовцем. 

Вона, наприклад, не скаржиться на відсутність можливості стати 

державним службовцем на тій підставі, що вона не має відповід-

ної кваліфікації, необхідної для кандидатів на цю посаду. Її позиція 

пов’язана із тим, що наявна різниця у відношенні до неї зумовлена її 

статевою належністю.

Повертаючись до обставин цієї справи, Суд нагадує, що заяв-

ниця була звільнена з посади у 2004 р. через свою стать. На думку 

Суду, поняття «приватне життя» поширюється на аспекти, пов’я-

зані з особистою ідентичністю та статтю людини, що є невід’єм-

ною складовою її ідентичності. Тому така дія, як звільнення з посади 

тільки на підставі статі справляє негативний вплив на особистість 

людини, її самосприйняття і самоповагу і, як наслідок, на її приватне 

життя. Крім того, звільнення заявниці вплинуло на її «внутрішнє 

коло», оскільки втрата роботи повинна була мати відчутні наслід-

ки для матеріального добробуту для неї і її сім’ї. Заявниця також 

зазнала страждань і занепокоєння у зв’язку із втратою своєї по-

сади. Більше того, звільнення заявниці вплинуло на широке коло 

її відносин з іншими, у тому числі професійного характеру, і на її 

можливість практикувати професію, яка відповідає її кваліфікації. 

Відповідно, Суд доходить висновку про те, що ст. 8 є застосовною 

до скарги заявниці.
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Зважаючи на викладене, Суд вважає, що ст. 14 Конвенції може 

бути застосована до обставин цієї справи, взята в поєднанні зі ст. 8, 

і відхиляє заперечення Уряду.

Суд встановив, що мало місце порушення ст. 14 Конвенції (за-

борона дискримінації), тлумачене у поєднанні зі ст. 8 (право на по-

вагу до приватного та сімейного життя), а також порушення ст. 6 

(1) (право на справедливий суд) у зв’язку з надмірною тривалістю 

процедури, суперечливим характером рішень, винесених Вищим 

Адміністративним Судом та відсутністю адекватного обґрунтуван-

ня у рішенні Вищого Адміністративного Суду [734].

У справі «Шулер-Цґраґґен проти Швейцарії» (Schuler-Zgraggen 

v. Switzerland) заявниці, яка певний час отримувала пенсію у зв’яз-

ку з непрацездатністю внаслідок хвороби, після народження дити-

ни скасували виплати, оскільки стан її здоров’я поліпшився, й вона 

на 60-70 % була спроможна доглядати за домівкою і своєю дити-

ною. Заявниця оскаржила це рішення, однак безуспішно. Зокре-

ма, Федеральний страховий суд щодо претензій на пенсію заявив: 

«Слід узяти до уваги…, що багато одружених жінок, які працюють, 

після народження першої дитини залишають роботу на той час, поки 

дитина потребує постійної турботи і виховання. Це спостереження, 

що випливає з життєвого досвіду, має в цій справі слугувати відправ-

ним пунктом і належним чином враховуватися, коли йдеться про кри-

терії оцінки ступеня непрацездатності… На час ухвалення оскаржу-

ваного рішення — 21 березня 1986 р…. — дитині, народженій 4 травня 

1984 р., не було ще двох років, тож, зваживши на міру ймовірності 

(nach dem Beweisgrad der uberwiegenden Wahrscheinlichkeit)…, можна 

припустити, що заявниця, навіть якби її здоров’я не мало вад, опіку-

валася б тільки домашнім господарством та материнськими обов’яз-

ками».

На думку суду, з огляду на викладене зникла потреба встанов-

лювати, чи була пані Шулер-Цґраґґен спроможна працювати на 

попередньому місці роботи; питання радше полягало в тому, щоб 
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визначити, чи була заявниця взагалі і якою мірою обмежена у своїй 

здатності виконувати обов’язки матері та домогосподарки.

У скарзі до ЄСПЛ заявниця вказувала, що, здійснюючи своє 

право на справедливий судовий розгляд, вона зазнала дискриміна-

ції за ознакою статі, що суперечить ст. 14 Конвенції.

ЄСПЛ зазначив, що Федеральний страховий суд цілковито 

довірився припущенню, що жінки залишають роботу після народ-

ження дитини, і не зробив жодної спроби перевірити обґрунто-

ваність цього припущення, не зваживши на контраргументи. Да-

лі ЄСПЛ зауважив, що у такому вигляді це припущення виглядає 

єдиною підставою, на якій ґрунтується мотивація суду, а отже, має 

вирішальне значення і запроваджує відмінність у ставленні винят-

ково за ознакою статі.

Подальше забезпечення рівності статей у державах — членах 

Ради Європи є нині одним із головних завдань, і для того щоб таку 

відмінність у ставленні можна було вважати сумісною з Конвенці-

єю, потрібні дуже істотні причини, яких у цій справі Суд не вбачає, 

а тому робить висновок, що, з огляду на відсутність будь-якого ра-

ціонального, об’єктивного обґрунтування, мало місце порушення 

ст. 14 у поєднанні з п. 1 ст. 6 Конвенції [738].

Заявник у справі «Петровіч проти Австрії» (Petrovic v. Austria) 

взяв відпустку по догляду за дитиною, коли був студентом і пра-

цював неповний робочий день. Його дружина, яка вже закінчила 

університетське навчання і працювала держслужбовцем у феде-

ральному міністерстві, повернулася після народження дитини на 

роботу. Згодом заявник подав заяву щодо виплати допомоги по до-

гляду за дитиною (Karenzurlaubsgeld), проте йому було відмовлено 

на тій підставі, що закон (ст. 26 (1) Закону про допомогу безробіт-

ним 1977 р.) передбачав таку можливість лише для матері. Заявник 

оскаржив відмову в адміністративному порядку, стверджуючи, що 

це положення закону є дискримінаційним, а отже, неконституцій-

ним, а також звернувся до Конституційного суду, проте йому бу-

ло відмовлено у прийнятті заяви. Посилаючись на свої попередні 
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рішення, Конституційний суд постановив, що оскаржувана стаття 

не порушує конституційних прав заявника і не суперечить ст. ст. 8 

і 12 Конвенції.

У заяві до ЄСПЛ заявник стверджував, що різниця у пово-

дженні щодо матері та батька стосовно виплати допомоги по до-

гляду за дитиною цілковито необґрунтована. Допомога не має на 

меті захистити матерів, оскільки вона не виплачується до періоду 

8 тижнів після народження дитини, але вона повинна підтримати 

батьків чи матерів, чи батьків — тих з них, хто бажає взяти відпуст-

ку по догляду за своїми дітьми.

Суд встановив відсутність загальних стандартів для специфіч-

них виплат соціальної допомоги, що відображає різноманітність 

схем соціального страхування у державах — членах Конвенції, про-

те не може виправдати ті держави, які гарантували схеми виплат 

без гарантування недискримінації.

Зазначивши, що рівність статей є однією з головних цілей дер-

жав — членів Ради Європи, відтак, необхідні вкрай суттєві підстави 

для виправдання різниці у ставленні, Суд, однак, підтвердив, що 

ідея виплати фінансової допомоги матері чи батькові (на вибір по-

дружжя) є відносно новою, і первинна мета цих виплат полягала 

у захисті матерів, аби вони могли доглядати малих дітей, і лише з 

розвитком інституту рівних прав та обов’язків чоловіків і жінок 

щодо їхніх дітей держави запровадили такі заходи, як право батьків 

на відпустку по догляду за дитиною. Водночас досі спостерігається 

різноманітність у правових системах держав у цій сфері. Проте, як-

що право батька на відпустку визнається у більшості держав, цього 

не можна сказати про виплати, що гарантуються лише у невеликій 

кількості держав, і відмова австрійських органів надати заявнику 

допомогу у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною не виходить 

за межі свободи розсуду держав, а відтак, не є дискримінаційною в 

контексті ст. 14 Конвенції [737].

У справі «Стек та інші проти Сполученого Королівства» (Stec and 

Others v. UK) заявниці скаржилися на дискримінацію внаслідок 
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запровадження державою нової схеми виплати допомоги (у зв’язку 

з професійним захворюванням чи трудовим каліцтвом), що визна-

чається на підставі пенсійного віку, який є різним для чоловіків і 

жінок. ЄСПЛ відзначив, що рішення уряду про заміну виплати до-

помоги у зв’язку з досягненням особою пенсійного віку на відпо-

відну пенсію меншого розміру відповідало легітимній меті та ґрун-

тувалося на розумних і об’єктивних підставах.

Вирішуючи питання про те, чи різне ставлення щодо виплати 

зазначеної пенсії було виправдане відповідно до ст. 14 Конвенції, 

ЄСПЛ зазначив, що відмінність у визначенні пенсійного віку для 

чоловіків та жінок, запроваджена у 1940 р., була зумовлена не стіль-

ки різницею в оплаті праці чоловіків та жінок, скільки традиційно 

неоплачуваними обов’язками жінки з догляду за родиною удома. 

Отже, метою встановлення нижчого пенсійного віку для жінок бу-

ло виправлення фактично нерівного становища між чоловіками та 

жінками. Тому такий «нерівний» підхід був об’єктивно виправда-

ний з погляду ст. 14 Конвенції.

Суд зауважив, що відмінності пенсійного віку для чоловіків та 

жінок залишалися виправданими доти, доки не почали відбуватися 

соціальні зміни у побуті та сімейному житті загалом, які істотним 

чином поліпшували становище жінки. Такі зміни проходили по-

ступово. Тому насправді важко, або навіть неможливо встановити 

якийсь конкретний момент, коли потреба компенсувати невигід-

ний соціальний стан жінок обернувся вже несправедливістю щодо 

чоловіків, оскільки був пов’язаним зі встановленням для них вищої 

межі пенсійного віку.

ЄСПЛ зазначив, що загалом дискримінація за ознакою ста-

ті може бути виправданою виключно за наявності «дуже істотних 

підстав», і зауважив, що балансування трудового життя чоловіків і 

жінок досягалось поступово. Однак «держави зазвичай мають дуже 

широку свободу розсуду в питаннях загальних заходів на виконан-

ня економічних та соціальних стратегій […]. Оскільки національні 

органи безпосередньо обізнані щодо ситуації в суспільстві та його 
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потреб, вони загалом перебувають у кращому становищі порівняно 

з міжнародними суддями, аби оцінити, що найкраще відповідати-

ме публічному інтересу з соціальних чи економічних міркувань, і 

Суд зазвичай поважатиме рішення законодавчого органу, якщо 

тільки йому […] явно не бракуватиме розумного обґрунтування».

ЄСПЛ дійшов висновку, що за своєю природою різний пен-

сійний вік фактично є формою «спеціальних заходів»: він покли-

каний компенсувати фінансові труднощі, які жінка може відчувати 

з огляду на свою традиційну роль у сім’ї, внаслідок чого в неї може 

бути відсутній самостійний грошовий дохід.

Для Суду виявився істотним той факт, що чимало європей-

ських країн надалі зберігають відмінності у пенсійному віці для чо-

ловіків та для жінок, хоча деякі з них перебувають у процесі вирів-

нювання пенсійного віку.

Отже, зважаючи на такі чинники, як, по-перше, первинне об-

ґрунтування нижчого пенсійного віку для жінок, метою усунення 

несправедливості в оплаті їх праці, по-друге, повільне поліпшен-

ня їхніх соціально-побутових умов і, по-третє, відсутність єдиного 

стандарту в європейських державах стосовно співвідношення пен-

сійного віку чоловіків та жінок, Суд дійшов висновку про те, що 

немає підстав критикувати уряд Сполученого Королівства за неза-

провадження єдиного пенсійного віку для чоловіків та жінок рані-

ше. Тому Суд дійшов висновку, що не було порушення ст. 14 Кон-

венції у поєднанні зі ст. 1 Першого протоколу до Конвенції [739].

У справі «Вілліс проти Сполученого Королівства» (Willis v. the 

United Kingdom) заявником був вдівець з двома неповнолітніми (на 

той час) дітьми. У віці 39 років померла від раку його дружина, за-

лишивши йому право управляти її нерухомим майном. Пані Вілліс 

працювала службовцем місцевого житлового управління і більшу 

частину подружнього життя була основною годувальницею сім’ї. 

Вона до 1994 р. сплачувала всі внески із соціального забезпечен-

ня. З листопада 1995 р. п. Вілліс залишив роботу, щоб доглядати 

за дружиною та піклуватися про дітей. Після смерті дружини він 



442

Грицай І. О. 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

працював неповний робочий день, але, оскільки така робота ви-

явилася економічно невигідною, він залишив її, щоб присвятити 

піклуванню про дітей повний робочий день. Він подав заяву з про-

ханням надати йому соціальне забезпечення в розмірі, еквівалент-

ному допомозі, на яку б мала право пані Вілліс, тобто соціальну 

допомогу, яка сплачується вдові, а також соціальну допомогу, яка 

сплачується овдовілим матерям, згідно із Законом 1992 р. про соці-

альне забезпечення. Його заяву було відхилено. Єдиною підставою 

для відмови в наданні йому цих пільг було те, що він — чоловік. 

Жінка в такому самому становищі мала б право одержувати обидва 

види допомоги, і це право було б захищене позовом за національ-

ним законом.

Суд взяв до уваги те, що дружина заявника працювала протя-

гом більшості років свого заміжжя, сплачуючи всі внески із соці-

ального забезпечення як особа, що працює і утримує сім’ю, і так 

само, як це робив би чоловік у її становищі. Суд також узяв до уваги 

те, що заявник залишив роботу, щоб доглядати за дружиною та пі-

клуватися про дітей і що, з огляду на свою відносно низьку заро-

бітну плату, він вирішив, що після смерті дружини для нього буде 

економічно невигідним надалі працювати неповний робочий день. 

Незважаючи на все це, після смерті дружини він мав право на знач-

но менші фінансові пільги, ніж ті, які б він мав, якби був жінкою, а 

його дружина — чоловіком  .

Суд визнав, що різниця в підходах у наданні права чоловікам 

та жінкам на одержання соціальної допомоги вдовам та овдовілим 

матерям не мала будь-якого об’єктивного й розумного обґрунту-

вання, а отже, було допущено порушено ст.14 Конвенції, взятої у 

поєднанні зі ст. 1 Протоколу № 1.

Щодо права заявника на пенсійне забезпечення, яке спла-

чується вдовам, ЄСПЛ дійшов висновку, що, оскільки заявник 

не зазнав поводження, відмінного від того, якого б зазнала жін-

ка в аналогічному становищі, жодного питання про дискриміна-

цію, на порушення ст. 14, стосовно його права на пенсію вдови не 
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постає. Отже, Суд визнав, що порушення ст. 14, взятої у поєднані зі 

ст. 1 Протоколу № 1, допущено не було [731].

Також у контексті трудових спорів необхідно звернути увагу 

на рішення ЄСПЛ: про покладення громадських обов’язків тільки 

на чоловіків як прояв дискримінації (рішення ЄСПЛ у справі Zarb 

Adami v. Malta від 20 червня 2006 р.) [741]; про відмову роботодавця 

змінити робочий розпорядок для жінки, яка доглядає малолітньо-

го сина (рішення ЄСПЛ у справі Garcia Mateos v. Spain від 19 лютого 

2013 р.) [735] тощо.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі Price v. the 
United Kingdom від 10 липня 2001 р. <…> Заявник, Аделія Прайс є 

громадянкою Сполученого Королівства. Вона позбавлена чотирьох 

кінцівок, крім того, вона страждає на захворювання нирок. <…> Її 

було ув’язнено за неповагу до суду в цивільному процесі, оскільки 

п. Прайс відмовилася відповідати на питання, пов’язані з її матері-

альним становищем. Одну ніч вона провела у поліцейському від-

ділку, де камера, обладнана дерев’яним ліжком і матрацом, не була 

пристосована для інвалідів. П. Прайс довелось спати на інвалідно-

му візку. П. Прайс також не могла скористатися туалетом, оскільки 

він був вищим за інвалідне крісло, а отже, недосяжним для неї. Під 

час перебування п. Прайс у камері записи варти засвідчили факти 

її скарг на холод через кожні півгодини, що є серйозною пробле-

мою для особи, яка страждає на хворобу нирок і водночас не може 

рухатися, аби зігрітися. Врешті-решт було викликано лікаря, який 

засвідчив неможливість використання п. Прайс ліжка в камері, а 

отже, необхідність для неї спати в інвалідному кріслі, непристосо-

ваність камери до потреб інвалідів та недостатній температурний 

режим у приміщенні. З боку офіцерів поліції, відповідальних за 

ув’язнення п. Прайс, не було вжито жодних заходів, спрямованих 

на переведення її у більш пристосоване приміщення або на звіль-

нення. Натомість п. Прайс провела цілу ніч у камері, хоча лікар і 

вкрив її простирадлом та дав кілька знеболюючих таблеток.
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<…> Наступного дня п. Прайс була переведена до жіночої в’яз-

ниці у м. Вейкфілд, де вона перебувала в ув’язненні у приміщенні 

медичного центру установи до 23 січня 1995 р., її камера була об-

ладнана ширшими дверима для інвалідного крісла, ручками на уні-

тазі та гідравлічним лікарським ліжком. Однак і там у неї виникали 

проблеми зі сном, оскільки ліжко було надто високе, а також із за-

собами гігієни. У медичному журналі було зафіксовано, що протя-

гом першої ночі перебування п. Прайс у в’язниці медсестра не мог-

ла самостійно підняти заявницю і та, таким чином, мала проблеми 

у користуванні туалетом. П. Прайс вважає, що вона зазнала винят-

ково принизливого поводження з боку офіцерів поліції чоловічої 

статі, які допомагали медсестрі піднімати її. Уряд заперечив таке 

твердження п. Прайс, однак визнав, що офіцери поліції чоловічої 

статі допомагали медсестрі піднімати і знімати п. Прайс з туалету.

До моменту звільнення з в’язниці п. Прайс було поставлено 

катетер. Необхідність такої дії викликалася недостатністю рідини в 

організмі, а також тим, що внаслідок означених проблем стосовно 

доступу до туалету у п. Прайс сталася затримка сечі.

<…> Суд зазначив, що мало місце порушення ст. 3 (заборона 

нелюдського та такого, що принижує гідність поводження) Кон-

венції. Він встановив, що, зокрема, те, що тримання під вартою 

людини із серйозною інвалідністю в умовах, коли їй було дуже 

холодно, загроза загостренню хвороби внаслідок того, що ліжко 

було дуже твердим чи недосяжним, і що вона не могла скориста-

тись туалетом чи помитись, не прикладаючи надмірних зусиль, бу-

ло поводженням, яке принижує людську гідність, що заборонено 

ст. 3 Конвенції [742].

З жовтня 2011 р. на підтримку судової реформи в Україні пра-

цював проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 

«Справедливе правосуддя». Метою проекту було сприяння утвер-

дженню верховенства права в Україні через зміцнення суддівської 

незалежності, підвищення рівня прозорості та підзвітності судо-

вої системи, підвищення рівня обізнаності громадян із діяльністю 
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судової влади задля зростання довіри суспільства до неї. Діяль-

ність проекту ґрунтувалось на досягненнях попереднього Проек-

ту USAID «Україна: верховенство права», який реалізовувався з 

2006 р. по вересень 2011 р. в рамках Угоди про співробітництво між 

Урядом України та Урядом Сполучених Штатів. У вересні 2013 р. 

Проект USAID «Справедливе правосуддя» було продовжено (з 

1 жовтня 2013 р. по 30 вересня 2016 р.) [171].

Так, доцільним є розгляд реальних спорів, які було покладе-

но в основу модельних справ, що у свою чергу пропонувалися до 

аналізу суддям й захисникам в межах проекту «Справедливе право-

суддя» [840], а саме: «Уявіть, що законодавство держави С. передба-

чає як підставу для звільнення за ініціативою працедавця досягнення 

працівником пенсійного віку. При цьому в державі С. пенсійний вік для 

жінок і чоловіків є різним: для жінок — 60 років, для чоловіків — 65 ро-

ків. До суду громадянкою держави С. подано позов про незаконність 

її звільнення після досягнення 60 років, оскільки чоловіки в аналогічній 

ситуації звільненню не підлягають. Як має бути вирішено справу?».

Респондентам було запропоновано такі варіанти відповідей:

• Звільнення слід визнати законним, скільки законодавець, ке-

руючись бажаннями створити нові робочі місця для молоді, 

передбачив як самостійну підставу для звільнення досягнення 

працівником пенсійного віку. Ця підстава є однаковою як для 

жінок, так і для чоловіків. Різними є тільки пенсійний вік;

• Звільнення працюючих жінок тільки на тій підставі, що вони 

досягли пенсійного віку, який за національним законодав-

ством є різним для жінок і чоловіків, є дискримінацією за оз-

накою статті.

47,3 % суддів обрали перший варіант. Серед захисників пого-

дились із тим, що саме так має бути вирішено цю справу 51 % опи-

таних.

Як було зазначено, ця модельна справа базувалася на реально-

му спорі, розглянутому Судом ЄС. Відповідне рішення було вклю-

чено до Збірки кращих практик — про право жінок пенсійного 
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віку на працю (рішення Суду ЄС від 18 листопада 2010 р. у справі С 

356/09). Суд ЄС визнав, що у розглядуваному випадку мала місце 

дискримінація. Його аргументи були такими:

«… загальна політика в питаннях розірвання трудових відносин, 

включаючи звільнення працюючих жінок тільки на тій підставі, що 
вони досягли пенсійного віку, який за національним законодавством є 
різним для жінок і чоловіків, є дискримінацією за ознакою статі.

… відповідно до першого абзацу ч. 2 ст. 2 Директиви 76/207 пря-

ма дискримінація має місце, коли до людини ставляться інакше на 

підставі її статі.…

Згідно із національним законодавством чоловіки здобувають 

таке право із досягненням 65-річного віку, а жінки — з 60-річного. 

Наслідком такого регулювання є ситуація, коли жінка може бути 

звільнена, якщо їй виповнюється 60 років, чоловіків — 65.

Такий критерій, невіддільний від статі працівника, представ-

ляє собою різницю у становленні, засновану на статі. <…> Тож різ-

ниця не може бути виправдана прагненням роботодавця сприяти 

працевлаштуванню молодих спеціалістів».

Також можна звернути увагу на інші модельні справи, в основу 

яких покладено розгляд реальних спорів. «Громадянка А., яку було 

звільнено у зв’язку зі скороченням штату, звернулася до суду щодо ви-

знання свого звільнення незаконним, поновлення на роботі та виплати 

за час вимушеного прогулу середнього заробітку. Їй не було запропоно-

вано вакантну посаду, оскільки робота на ній передбачала виконання 

обов’язків у нічний час (передбачено ст. 175 Кодексу законів про пра-

цю), а отже, громадянці А. не могли запропонувати наявну вакант-

ну посаду на підприємстві» (48,1 % суддів обрали варіант відповіді 

згідно з яким, позовні вимоги підлягають задоволенню, оскільки 

за своєю суттю заборона залучення жінок до роботи в нічний час є 

дискримінаційною та обмежує право жінок на рівний з чоловіками 

доступ до праці. Якщо скороченню підлягав чоловік, йому б запро-

понували посаду. Збереженню трудових відносин заважав факт, що 
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трудовий договір був розірваний із жінкою. Серед захисників пого-

дились на це 40 % опитаних).

Громадянкою Д. подано апеляційну скаргу щодо ухваленого рішен-

ня суду першої інстанції, в якому, врахувавши факт, що у відповідача 

є нова сім’я та має народитися дитина, лише частково задоволено 

її позов, призначивши аліменти на дитину у розмірі  від заробітку, 

проте не менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного 

віку. 53,2 % суддів обрали варіант, що при вирішенні даної справи 

судом першої інстанції не було порушено норм Сімейного кодек-

су України, а отже підстав для скасування рішення немає. Що са-

ме так має бути вирішено цю справу, серед захисників погодились 

51 % опитаних.

Наприклад, за нормативно-правовими актами держави Х. право 

на пенсію мають особи, стаж роботи яких становить 15 років повної 

зайнятості. Заявниця, будучи матір’ю, 18 років працювала на умовах 

неповного робочого дня, а саме 4 год. на тиждень (при цьому норма — 

40 год.) звернулася до суду (40 % суддів обрали варіант вирішення 

справи щодо непрямої дискримінації). Так, насамперед жертвами 

стають жінки, оскільки через завантаженість домашнім господар-

ством саме вони працюють неповний робочий день. У контексті 

цього, право заявниці на пенсію є порушеним. Серед захисників 

погодились на ці 45,8 % опитаних.

Наведені рішення є свідченням застосування положень міжна-

родних і регіональних договорів, а також національного законодав-

ства до реальних спорів, що, зокрема, означає неможливість суто 

формального перенесення приписів міжнародних та регіональних 

стандартів до внутрішньодержавних нормативно-правових актів.

Отже, питання про використання прецедентного права з ана-

логічних питань, яке створене суддями Європейського суду з прав 

людини при ухваленні рішень органами судової влади України, є 

нагальним та не потребує особливих зауважень. Зокрема, при ви-

рішенні справи по суті український суддя повинен з’ясувати, як 

аналогічне питання вирішується ЄСПЛ. Підставою саме для таких 
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дій є: по-перше, повага до прецедентного права; по-друге, побою-

вання, що з аналогічного питання у Страсбурзі може бути ухвалене 

протилежне рішення.

Слід зауважити, що поширеним у діяльності органів судової 

влади є: абстрактне посилання на практику ЄСПЛ, що проявляєть-

ся у посиланні без конкретного рішення; неспіввідношення з нор-

мами нормативно-правових актів України й відповідної справи Єв-

ропейського суду з прав людини. Також у діяльності органів судової 

влади відсутніми є єдині критерії застосування практики ЄСПЛ.

У контексті цього можемо виокремити такі підходи: застосу-

вання у нерозривній єдності норм Конвенції та практики її тлума-

чення ЄСПЛ; використання практики Європейського суду з прав 

людини як один із аргументів, яким обґрунтовується позиція ор-

ганів судової влади, яка складається на основі норм вітчизняного 

законодавства; використання як тлумачення що має норматив-

ний характер, практики Європейського суду з прав людини. Так, у 

нормативно-правовій базі України та правозастосовній практиці, 

відсутній єдиний узгоджений підхід щодо визначення місця пре-

цедентної практики Європейського суду з прав людини у правовій 

системі України. Така неузгодженість має бути усунена шляхом за-

конодавчого визначення місця прецедентної практики Європей-

ського суду з прав людини у правовій системі України.

Реальні масштаби гендерної нерівності в умовах сьогодення 

визначити важко. Зважаючи на те що факти гендерної дискримі-

нації часто бувають прихованими кількість, справ не відображає 

реального рівня та масштабів поширення. Так, не лише особа, яка 

є кривдником, а й безпосередньо жертва дуже часто докладають зу-

силь, для того щоб не «виносити з хати сміття». Це може бути через 

сором, страх або безпорадність, а нерідко — через незнання. Так, 

про гостроту проблеми свідчить соціально напружена моральна ат-

мосфера у суспільстві.

Органи судової системи відіграють важливу роль у вирішені 

спорів, які можуть бути обумлалені такими факторами, зокрема: 
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соціально-економічними, політичними, культурними тощо. Так, 

засобом соціальних змін спрямованим на подолання дискриміна-

ції й забезпечення гендерної рівності, може виступати діяльність 

судів, адже їх позиція формує політику держави в їх вирішенні. Рі-

шення, які приймаються в конкретній справі, можуть стати загаль-

ною нормою для аналогічних випадків.

Нами проаналізовано практику вирішення спорів, пов’язаних 

з гендерною дискримінацією такою судовою інстанцією, як Євро-

пейський суд з прав людини, які є прикладом того, як судді визна-

чають, чи мала місце дискримінація, на які обставини звертають 

увагу тощо. Судові рішення Європейського суду з прав людини що-

до спорів, які виникають з приводу гендерної дискримінації, умов-

но пропонуємо поділити на такі групи, а саме рішення з приводу: 

трудових спорів; сексуальних домагань; сімейного права; соціаль-

ного і пенсійного забезпечення; адміністративних спорів; надання 

належної медичної допомоги; домашнього насильства та гендерно 

обумовленого насильства. Увага до рішень Європейського суду з 

прав людини в Україні має зростати з огляду на євроінтеграційні 

прагнення. Саме на рівні практики Європейського Суду з прав лю-

дини первісно визнано, що право на однакове ставлення, зокрема 

за ознакою гендерної рівності, є одним із основних прав людини.

Висновки до розділу 4

1. Проаналізований склад представницьких органів місцевого 

самоврядування свідчить про наявність вертикальної гендерної се-

грегації. Принцип гендерної рівності в органах місцевого самовря-

дування України дотримано лише на низовому рівні. Це становище 

можна викласти у такій формулі: «чим нижчий рівень місцевої ра-

ди, тим більший там відсоток жінок» або «чим вищий рівень місце-

вої ради, тим менше там представлені жінки». Причинами низько-

го представництва жінок на вищих рівнях влади в системі органів 
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місцевого самоврядування є: обмеженість фінансово-матеріальних 

ресурсів, зокрема під час проведення виборів до місцевих рад та на 

посаду сільського, селищного, міського голови; подвійне (інколи 

потрійне) навантаження, оскільки, як правило, жінки виконують 

у значно більшій мірі домашні обов’язки, а подекуди й працюють 

офіційно на оплачуваній роботі, поєднуючи її із політичною діяль-

ністю; неналежна підтримка від місцевих організацій партій; брак 

необхідних знань та навичок у політичній роботі; низька ефектив-

ність взаємодії жінок між собою, відсутність так званої жіночої со-

лідарності; відсутність достатньої підтримки з боку територіальної 

громади; існування стереотипів та скептичного ставлення до ген-

дерного збалансування; недостовірна інформація про стан жінки у 

суспільстві тощо.

2. Метою встановлення ч. 3 ст. 4 Закону України «Про місцеві 

вибори» як імперативної норми є: 1) юридичне обмеження, спря-

моване на захист суспільних інтересів у встановлених законом ме-

жах; 2) захист соціально значущих законних інтересів суспільства 

та держави у превентивному порядку. Норма є прогресивною за 

своєю суттю, проте не має прямого впливу на формування партія-

ми виборчих списків. Узагальнення судової практики, аналіз док-

тринальних та інформаційно-аналітичних джерел зумовили запро-

понувати викласти п. 5 ч. 1 ст. 38 (Умови реєстрації кандидатів у 

депутати у багатомандатному виборчому окрузі) Закону України 

«Про місцеві вибори» у наступній редакції: «5) виборчого спис-

ку кандидатів у депутати від місцевої організації партії, який має 

представляти не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів 

однієї статі, за формою, затвердженою Центральною виборчою ко-

місією, на паперових носіях, підписаних керівником місцевої ор-

ганізації партії, засвідчених печаткою місцевої організації партії 

або відповідної організації партії вищого рівня, та в електронному 

вигляді».

3. Важливим напрямом муніципальної гендерної політики єв-

ропейських країн є інтеграція жінок, що належать до національних 
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меншин. Для України також актуальним залишається питання ін-

теграції жінок внутрішньо переміщених осіб у територіальні грома-

ди, у тому числі через можливість вимушених переселенців брати 

участь у місцевих виборах, яку нині вони не мають через відсут-

ність механізмів щодо участі внутрішньо переміщених осіб (гро-

мадян України) у формуванні представницької влади на місцях. 

Необхідною новацією має стати інститут медіації (посередництва) 

між гендерно вразливими групами населення, у тому числі націо-

нальним меншинами, та місцевою владою, різними соціальними 

та медичними установами тощо.

4. Посилення ролі громадських організацій, що займаються 

питанням реалізації принципу гендерної рівності, відбувається 

одночасно з підвищенням гендерної чутливості неурядового сек-

тору загалом. У контексті цього збільшується кількість ініціатив-

них громадських організацій, спрямованих як безпосередньо на 

розширення прав і можливостей жінок і чоловіків, так і на вклю-

чення гендерних підходів до інших їхніх ініціатив та проектів. 

Проте слід звернути увагу, що більшість таких громадських органі-

зацій залежні від міжнародної донорської допомоги, функціону-

вання яких недостатньою мірою скоординоване та простежується 

певна непослідовність у визначенні пріоритетів, але не зважаючи 

на це, важко заперечувати їхню вагому роль в інституціоналізації 

нових моделей поведінки та об’єктивації гендерно-чутливого со-

ціального порядку.

5. Комплексний аналіз ролі громадських організацій у сфері 

забезпечення принципу гендерної рівності дозволив виокремити 

їх науково обґрунтовану класифікацію за наступними критеріями: 

за сферою діяльності (правозахисні, освітні та ін.); за статусом чи 

територією діяльності (місцеві, регіональні, всеукраїнські та між-

народні); за кількістю членів (масові та звичайні); залежно від мети 

створення та діяльності (забезпечення гендерної рівності, попере-

дження насильства за ознакою статі, попередження насильства в 

сім’ї тощо) та ін.
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6. Співпраця держави з громадськими організаціями, які за-

безпечують реалізацію принципу гендерної рівності, є важливою, 

насамперед, через такі причини: переважна більшість громадських 

організацій створюються для забезпечення більш ефективного ви-

рішення проблем гендерної рівності, якими займаються органи 

державної влади та місцевого самоврядування; діяльність громад-

ських організацій у забезпеченні принципу гендерної рівності, в 

окремих випадках може бути успішнішою та ефективнішою, ніж 

діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування. У 

зв’язку з цим державі доцільніше передавати окремі повноважен-

ня громадським організаціям, отримуючи при цьому виконання 

конкретних завдань за взятими зобов’язаннями, ніж створювати 

для цього додаткові структури. Громадські організації у контексті 

забезпечення реалізації принципу гендерної рівності здійснюють 

наступний вплив на державну політику: безпосередній; консуль-

тативний; інноваційний; наглядовий. Проте громадські організації 

потребують підтримки (моральної та матеріальної) від держави.

7. Зважаючи на те що у своїй діяльності громадські організації 

співпрацюють з органами державної влади та місцевого самовряду-

вання, іншими інститутами громадянського суспільства, із спеці-

алізованими установами та структурами, в тому числі науковими, 

науково-практичними, важливою подією у вдосконаленні механіз-

му практичної реалізації принципу гендерної рівності та розвит-

ку наукового потенціалу Дніпропетровського регіону є створення 

Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового 

статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної 

рівності, яка не має аналогів в Україні. Лабораторія у своїй діяль-

ності активно співпрацює з міжнародними організаціями: Фондом 

народонаселення ООН в Україні, Управлінням Верховного комі-

сара ООН з прав людини, Управлінням Верховного комісара ООН 

у справах біженців, Агентством ООН у справах біженців в Україні, 

громадською міжнародною правозахисною організацією «Ла Стра-

да — Україна», Всеукраїнською громадською організацією «Асоці-
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ація українських правників», громадськими організаціями «Жінки 

плюс», «Гендерний клуб «Дніпро», «Промінь Дніпро», Інформацій-

но-консультаційним гендерним центром та ін.

8. Саме на рівні практики Європейського суду з прав люди-

ни первісно визнано, що право на однакове ставлення, зокрема 

за ознакою гендерної рівності, є одним із основних прав людини. 

Аналіз судових рішень Європейського суду з прав людини, пов’я-

заних з гендерною дискримінацією, дозволив їх умовно поділити 

на наступні групи: рішення з приводу гендерної дискримінації у 

трудових спорах; сексуальні домагання; сімейне право; соціальне 

і пенсійне забезпечення; адміністративні спори; надання належної 

медичної допомоги; домашнє насильство та гендерно обумовленн 

насильство. Увага до рішень Європейського суду з прав людини в 

Україні має зростати з огляду на євроінтеграційні прагнення. По-

ширене у діяльності органів судової влади є: абстрактне посилання 

на практику ЄСПЛ, що проявляється у посиланні без конкретно-

го рішення; неспіввідношення норм нормативно-правових актів 

України й відповідної справи Європейського суду з прав людини. 

Також у діяльності органів судової влади відсутні єдині критерії за-

стосування практики ЄСПЛ. У контексті цього можна виокремити 

такі підходи: застосування у нерозривній єдності норм Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод та практики її 

тлумачення ЄСПЛ; використання практики Європейського суду з 

прав людини як одного із аргументів, яким обґрунтовується пози-

ція органів судової влади, що формується на основі норм вітчизня-

ного законодавства; використання практики Європейського суду з 

прав людини як акту тлумачення.
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1. Принцип гендерної рівності у ході історичного розвитку 

пройшов сутнісне, змістовне та формальне наповнення і тран-

сформацію. Принцип гендерної рівності слід розуміти як сукуп-

ність обумовлених конкретно-історичним суспільним розвитком 

базових ідей та положень, що об’єктивують правові цінності щодо 

встановлення гендерної справедливості в усіх сферах приватного, 

суспільного та державного життя і забезпечують розвиток правової 

держави й громадянського суспільства. Принцип гендерної рівно-

сті виступає як мета, яку необхідно враховувати у правотворчості 

і правозастосуванні. Принцип гендерної рівності передбачений 

реалізувати першочергово методологічну функцію — надавати за-

соби та способи ефективної реалізації прав людини. Проведений 

аналіз змістовного наповнення принципу гендерної рівності надає 

можливість констатувати його взаємовплив та взаємозалежність 

з іншими фундаментальними принципами права — принципом 

верховенства права, принципом законності та інших, які лише в 

сукупності здатні належним чином викорінити в українському су-

спільстві дисбаланс у правах, можливостях та обов’язках жінок і 

чоловіків та встановити гендерний паритет. Смисловими складни-

ками принципу гендерної рівності є свобода, справедливість, вер-

ховенство права та законність. Гендерна рівність передбачає ство-

рення та використання єдиних правових засобів для всіх учасників 

суспільних відносин — жінок та чоловіків; можливе передбачення 

системи винятків для окремих випадків (позитивна дискримінація); 

ВИСНОВКИ
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гарантування організаційних та процесуальних засобів для реаліза-

ції прав та обов’язків жінок і чоловіків.

2. Проведений аналіз наукової літератури надає можливість 

виокремити такі основні підходи щодо співвідношення категорій 

«гендерна демократія» та «паритетна демократія»: 1) гендерна де-

мократія та паритетна демократія — явища тотожні; 2) гендерна 

демократія — більш широке поняття, ніж паритетна демократія; 

3) паритетна демократія включає у свій зміст явище гендерної де-

мократії; 4) гендерна демократія та паритетна демократія — само-

стійні, проте взаємозалежні явища. З урахуванням обґрунтованих і 

проаналізованих теоретико-методологічних підходів до визначен-

ня термінів «гендерна демократія» та «паритетна демократія» їх до-

цільно розглядати як взаємопов’язані та взаємодетерміновані яви-

ща. Видається некоректним стверджувати про меншу значимість 

вказаних явищ по відношенню одне до одного. Поняття «паритет-

на демократія» та «гендерна демократія» змістовно значно розши-

рилися у процесі їх ретроспективи та з урахуванням динамічного 

розвитку суспільних відносин. Узагальнюючи існуючі погляди 

вчених, а також сучасні світові тенденції у досліджуваній сфері, 

термін «гендерна демократія» слід розуміти як систему норматив-

но впорядкованих та передбачених політико-правовими принци-

пами прав, свобод та обов’язків жінок і чоловіків, забезпечення 

можливості їх рівноправної реалізації та дотримання у всіх сферах 

державно-громадської діяльності з урахуванням гендерних інте-

ресів і потреб за допомогою відповідного правового механізму 

реалізації. Паритетна демократія — система нормативно впоряд-

кованих та передбачених політико-правовими принципами прав, 

свобод і обов’язків людини і громадянина, забезпечення мож-

ливості їх рівноправного здійснення та дотримання у всіх сфе-

рах державно-громадської діяльності за допомогою відповідного 

механізму реалізації.

3. Проблематика принципу гендерної рівності та механізму 

його забезпечення має безпосередній стратегічний вплив на всі 
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сфери життєдіяльності суспільства. Існування гендерного дисба-

лансу практично у кожній сфері, особливо в політичній та управ-

лінні як приватними, так і державними структурами, підтверджує 

фактичну дискримінацію, що не відповідає вимогам сучасної де-

мократичної держави. Наукові праці, що стали фундаментом для 

вивчення проблематики принципу гендерної рівності, можна 

умовно розділити на дві великі за обсягом групи: 1) в яких розгля-

даються загальні теоретичні положення: принципу рівності та вза-

ємопов’язаних з ним принципів, механізму забезпечення прав лю-

дини, державної політики, державної чи громадської експертизи, 

бюджетування тощо; 2) в яких безпосередньо вивчається принцип 

гендерної рівності: механізм забезпечення принципу гендерної рів-

ності, державна гендерна політика, гендерна експертиза, гендерне 

бюджетування та ін. Розвиток суспільства та держави у напрямі за-

безпечення принципу гендерної рівності передбачає такі основні 

напрями, які також мають отримати подальший потужний науко-

вий супровід: проблеми механізму забезпечення принципу гендер-

ної рівності та удосконалення його складових (нормативно-право-

вої та організаційно-правової); модернізація гендерної політики в 

Україні; вдосконалення забезпечення принципу гендерної рівності 

у діяльності парламенту, уряду, правоохоронних органах, збройних 

сил, органів судової влади, місцевого самоврядування, громад-

ських організацій; принцип гендерної рівності в умовах формуван-

ня інформаційного суспільства; вирішення питань щодо гендерно 

обумовленого насильства тощо.

4. Методологія дослідження принципу гендерної рівності яв-

ляє собою цілісну систему; є складною, розгалуженою, якісно різ-

номанітною галуззю наукового пізнання; включає концептуальну 

та інструментальну складові, які ефективні лише у взаємодії, під-

силюючи одна одну. Методологія дослідження принципу гендер-

ної рівності — це логічно побудована система наукових принципів, 

методів, методологічних підходів, парадигм, які в комплексі спря-

мовані на отримання науково істинних результатів дослідження 
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принципу гендерної рівності та механізму його забезпечення. Ке-

руючись принципами неупередженості та об’єктивності, запро-

поновано структурно-функціональну систему методології дослі-

дження принципу гендерної рівності, яка включає такі рівні: за-

гальнофілософські підходи, загальнонаукові (міждисциплінарні), 

спеціальні та власні методи правознавства. Застосування вказаних 

груп методів у комплексі забезпечило всебічність, повноту та до-

стовірність висновків і пропозицій. Основними науковими прин-

ципами дослідження принципу гендерної рівності та механізму 

його забезпечення, що утворюють основу проведення наукового 

пізнання, є: принцип історизму, пізнавальний принцип, принцип 

детермінізму, принцип об’єктивності, принцип аргументованості, 

принцип усебічності, принцип додатковості, принцип комплек-

сності тощо. Сформульована система принципів має динамічний 

характер та потребує подальшого удосконалення.

5. Механізм забезпечення принципу гендерної рівності є скла-

довою комплексного механізму забезпечення прав і свобод люди-

ни. Це складна, структурована, динамічна, комплексна система, 

що через нормативно-правову та інституційну (організаційно-пра-

вову) складові цілеспрямовано забезпечує і впроваджує в усі сфери 

суспільного життя принцип гендерної рівності. Ознаками механіз-

му забезпечення принципу гендерної рівності є: 1) правова регла-

ментованість; 2) системність, логічність і функціональний зміст; 

3) динамізм і стабільність; 4) цілеспрямованість; 5) гарантованість; 

6) постійний характер й ефективність.

6. Нормативно-правова складова механізму забезпечення 

принципу гендерної рівності є багаторівневою та представлена 

низкою нормативно-правових актів, які за юридичною силою по-

діляються на три рівні: 1) закони України — Конституція України 

(встановлює основоположні засади рівності чоловіків і жінок в ок-

ремих статтях), конституційні, органічні та звичайні закони, що ді-

ють в різних галузях законодавства, зокрема конституційного, адмі-

ністративного, кримінального, цивільного, трудового, сімейного, 
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соціального, медичного, інформаційного та ін.); 2) підзаконні 

нормативно-правові акти (постанови Верховної Ради України; 

стратегії, затверджені Президентом України; плани, схвалені Ка-

бінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними 

органами виконавчої влади на виконання міжнародних гендерних 

стратегій; програми та плани місцевих державних адміністрацій та 

органів місцевого самоврядування та ін.); 3) міжнародні акти (за-

гальні та спеціальні міжнародні документи, прийняті Радою Єв-

ропи, ООН, Європейським Союзом, ОБСЄ та ін.). Декларування 

принципу рівності в Конституції України не забезпечує реальної 

рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільстві. Нор-

мативно-правові акти, предметом правового регулювання яких є 

рівність чоловіків і жінок та протидія дискримінації не забезпечені 

дієвим механізмом реалізації. Виконання програмних підзаконних 

нормативно-правових актів у цій сфері набула формального харак-

теру. Ефективне закріплення гендерної рівності в законодавстві 

можливе за умови поєднання принципів єдності і диференціації. 

Закріплення правового статусу чоловіків і жінок за єдиним підхо-

дом у чинному законодавстві має підтримуватися застосуванням 

заходів позитивної дискримінації і позитивних дій. Гармонізація 

національного законодавства, що забезпечує принцип гендерної 

рівності, з європейськими стандартами прав людини у цій сфері 

є обов’язковою. Уникнення формалізму у виконанні рекоменда-

цій міжнародних організацій, зокрема зауважень Комітету ООН 

з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, є передумовою 

встановлення гендерного паритету в Україні. Недоліком у процесі 

формування нормативно-правової складової механізму забезпе-

чення принципу гендерної рівності є відсутність дієвої процедури 

проведення гендерно-правової та антидискримінаційної експерти-

зи. Потребують доопрацювання Інструкція з проведення гендер-

но-правової експертизи від 12 травня 2006 р. та Порядок проведен-

ня органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи 

проектів нормативно-правових актів від 30 січня 2013 р. з метою 
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закріплення чіткої, дієвої процедури проведення експертиз за єди-

ним підходом через закріплення уніфікованих концепцій гендер-

но-правової та антидискримінаційної експертизи з урахуванням 

сучасної методології.

7. В Україні система суб’єктів, які здійснюють забезпечення 

принципу гендерної рівності, не упорядкована на законодавчому 

рівні, не скоординована, тому не діє в єдності. Закон України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 

08 вересня 2005 р. не закріплює механізму забезпечення принци-

пу гендерної рівності, тож для усунення недоліків у розумінні його 

змісту і сутності інституційної (організаційно-правової) складової 

доцільною є зміна назви Розділу II «Механізм забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків» на «Суб’єкти забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Юридично закрі-

плена структура інституційної (організаційно-правової) складової 

не відображає її фактичної структури — на практиці до забезпе-

чення принципу гендерної рівності залучено більше суб’єктів. Не-

обхідно доповнити ст. 7 «Органи, установи та організації, наділені 

повноваженнями у сфері забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків» зазначеного Закону повним, чітким, комплек-

сним переліком суб’єктів. До інституційної (організаційно-право-

вої) складової механізму забезпечення принципу гендерної пропо-

нується віднести такі групи суб’єктів: 1) орган законодавчої влади та 

його інституції (Верховна Рада України, Уповноважений Верховної 

Ради України з прав людини); 2) глава держави та його інституції 

(Президент України, Уповноважений Президента України з прав 

дитини); 3) органи виконавчої влади (Кабінет Міністрів України, 

центральні та місцеві органи виконавчої влади, Урядовий уповно-

важений з питань гендерної політики); 4) органи судової влади та 

конституційної юстиції (Конституційний Суд України та система 

судів загальної юрисдикції); 5) правоохоронні та правозахисні ор-

гани (прокуратура; адвокатура); 6) органи місцевого самовряду-

вання; 7) інститути громадянського суспільства (політичні партії, 
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громадські організації, благодійні та релігійні організації, професій-

ні і творчі спілки, організації роботодавців, територіальні громади 

та органи самоорганізації населення, засоби масової інформації, 

непідприємницькі товариства і установи тощо); 8) міжнародні та 

регіональні спеціалізовані установи, представництва, фонди та про-

грами, акредитовані в Україні (ООН, Рада Європи, ОБСЄ та ін.); 

9) підприємства, установи і організації різних форм власності та ін.

8. У зв’язку з неможливістю встановити єдиний орган чи по-

садову особу для координації забезпечення принципу гендерної 

рівності, доцільним є наукове обґрунтування і створення Міжрегіо-

нальної експертної координаційної комісії із забезпечення гендер-

ної рівності, до складу якої увійшли б уповноважені представники 

органів державної влади, науковці, громадські і політичні діячі, 

міжнародні експерти та ін. Правовий статус та порядок утворен-

ня Комісії необхідно врегулювати Постановою Кабінету Міністрів 

України.

9. Повноваження Урядового уповноваженого з питань ген-

дерної політики є формалізованими, позбавленими конкретики 

та обмежуються лише консультативним і моніторинговим аспек-

том у сфері забезпечення принципу гендерної рівності. Необхід-

ним є посилення можливостей урядового омбудсмена, що пе-

редбачені Положенням про Урядового уповноваженого з питань 

гендерної політики, зокрема через надання права на підзаконну 

нормотворчість.

10. Ефективність судового захисту прав і свобод жінок і чоло-

віків у гендерно чутливих справах можна підвищити шляхом вклю-

чення відповідних навчальних дисциплін до навчальних програм 

підготовки суддів. Водночас загальна низька ефективність судово-

го забезпечення принципу гендерної рівності обумовлена і відсут-

ністю належного реагування потерпілих на гендерно обумовлені 

правопорушення, скоєні щодо них.

11. Система інститутів громадянського суспільства здійснює 

активний вплив на вдосконалення чинного законодавства у сфері 
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забезпечення принципу гендерної рівності, проводить навчальну 

та правопросвітницьку діяльність з метою досягнення гендерного 

паритету, реалізує власні проекти та програми гендерного спря-

мування тощо. Взаємодія інститутів громадянського суспільства і 

органів державної влади у сфері забезпечення принципу гендерної 

рівності потребує удосконалення через недопущення випадків її 

формалізації. Доцільним є планування та реалізація цілеспрямова-

них заходів щодо залучення інститутів громадянського суспільства 

до процесу прийняття управлінських рішень органами публічної 

влади у цій сфері.

12. Міжнародний механізм поточного контролю за вико-

нанням Україною міжнародних зобов’язань у сфері забезпечення 

принципу гендерної рівності відсутній, що призводить до імітуван-

ня національними інституціями реальної діяльності у цій сфері. 

Обов’язковим є врахування міжнародного досвіду та рекомендацій 

щодо забезпечення принципу гендерної рівності у практичній ді-

яльності інституційної складової механізму забезпечення принци-

пу гендерної рівності. З метою уникнення формалізму у співпраці 

України з міжнародними організаціями в Законі України «Про за-

безпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08 

вересня 2005 р. необхідно передбачити санкції за невиконання ор-

ганами державної влади відповідних міжнародних зобов’язань.

13. Принцип гендерної рівності в органах місцевого самовря-

дування України дотримано лише на низовому рівні. Це становище 

можна викласти у такій формулі: «чим нижчий рівень місцевої ра-

ди, тим більший там відсоток жінок» або «чим вищий рівень місце-

вої ради, тим менше там представлені жінки». Причинами низько-

го представництва жінок на вищих рівнях влади в системі органів 

місцевого самоврядування є: обмеженість фінансово-матеріальних 

ресурсів, зокрема під час проведення виборів до місцевих рад та на 

посаду сільського, селищного, міського голови; подвійне (інколи 

потрійне) навантаження, оскільки, як правило, жінки виконують 

у значно більшій мірі домашні обов’язки, а подекуди й працюють 
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офіційно на оплачуваній роботі, поєднуючи її із політичною діяль-

ністю; неналежна підтримка від місцевих організацій партій; брак 

необхідних знань та навичок у політичній роботі; низька ефектив-

ність взаємодії жінок між собою, відсутність так званої жіночої со-

лідарності; відсутність достатньої підтримки з боку територіальної 

громади; існування стереотипів та скептичного ставлення до ген-

дерного збалансування; недостовірна інформація про стан жінки у 

суспільстві тощо.

14. Метою встановлення ч. 3 ст. 4 Закону України «Про міс-

цеві вибори» як імперативної норми є: 1) юридичне обмеження, 

спрямоване на захист суспільних інтересів у встановлених законом 

межах; 2) захист соціально значущих законних інтересів суспіль-

ства та держави у превентивному порядку. Норма є прогресивною 

за своєю суттю, проте не має прямого впливу на формування пар-

тіями виборчих списків. Узагальнення судової практики, аналіз 

доктринальних та інформаційно-аналітичних джерел зумовили за-

пропонувати викласти п. 5 ч. 1 ст. 38 (Умови реєстрації кандидатів 

у депутати у багатомандатному виборчому окрузі) Закону України 

«Про місцеві вибори» у наступній редакції: «5) виборчого спис-

ку кандидатів у депутати від місцевої організації партії, який має 

представляти не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів 

однієї статі, за формою, затвердженою Центральною виборчою ко-

місією, на паперових носіях, підписаних керівником місцевої ор-

ганізації партії, засвідчених печаткою місцевої організації партії 

або відповідної організації партії вищого рівня, та в електронному 

вигляді». Важливим напрямом муніципальної гендерної політики 

європейських країн є інтеграція жінок, що належать до національ-

них меншин. Для України також актуальним залишається питан-

ня інтеграції жінок внутрішньо переміщених осіб у територіальні 

громади, у тому числі через можливість вимушених переселенців 

брати участь у місцевих виборах, яку нині вони не мають через від-

сутність механізмів щодо участі внутрішньо переміщених осіб (гро-

мадян України) у формуванні представницької влади на місцях. 
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Необхідною новацією має стати інститут медіації (посередництва) 

між гендерно вразливими групами населення, у тому числі націо-

нальним меншинами, та місцевою владою, різними соціальними 

та медичними установами тощо.

15. Посилення ролі громадських організацій, що займаються 

питанням реалізації принципу гендерної рівності, відбувається од-

ночасно з підвищенням гендерної чутливості неурядового секто-

ру загалом. У контексті цього збільшується кількість ініціативних 

громадських організацій, спрямованих як безпосередньо на роз-

ширення прав і можливостей жінок і чоловіків, так і на включення 

гендерних підходів до інших їхніх ініціатив та проектів. Проте слід 

звернути увагу, що більшість таких громадських організацій залеж-

ні від міжнародної донорської допомоги, функціонування яких не-

достатньою мірою скоординоване та простежується певна непос-

лідовність у визначенні пріоритетів, але не зважаючи на це, важко 

заперечувати їхню вагому роль в інституціоналізації нових моделей 

поведінки та об’єктивації гендерно-чутливого соціального поряд-

ку. Комплексний аналіз ролі громадських організацій у сфері за-

безпечення принципу гендерної рівності дозволив виокремити їх 

науково обґрунтовану класифікацію за наступними критеріями: за 

сферою діяльності (правозахисні, освітні та ін.); за статусом чи те-

риторією діяльності (місцеві, регіональні, всеукраїнські та міжна-

родні); за кількістю членів (масові та звичайні); залежно від мети 

створення та діяльності (забезпечення гендерної рівності, попере-

дження насильства за ознакою статі, попередження насильства в 

сім’ї тощо) та ін.

16. Співпраця держави з громадськими організаціями, які за-

безпечують реалізацію принципу гендерної рівності, є важливою, 

насамперед, через такі причини: переважна більшість громадських 

організацій створюються для забезпечення більш ефективного ви-

рішення проблем гендерної рівності, якими займаються органи 

державної влади та місцевого самоврядування; діяльність громад-

ських організацій у забезпеченні принципу гендерної рівності, в 
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окремих випадках може бути успішнішою та ефективнішою, ніж 

діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування. У 

зв’язку з цим державі доцільніше передавати окремі повноважен-

ня громадським організаціям, отримуючи при цьому виконання 

конкретних завдань за взятими зобов’язаннями, ніж створювати 

для цього додаткові структури. Громадські організації у контексті 

забезпечення реалізації принципу гендерної рівності здійснюють 

наступний вплив на державну політику: безпосередній; консуль-

тативний; інноваційний; наглядовий. Проте громадські організа-

ції потребують підтримки (моральної та матеріальної) від держа-

ви. Зважаючи на те що у своїй діяльності громадські організації 

співпрацюють з органами державної влади та місцевого самовря-

дування, іншими інститутами громадянського суспільства, із спе-

ціалізованими установами та структурами, в тому числі науковими, 

науково-практичними, важливою подією у вдосконаленні механіз-

му практичної реалізації принципу гендерної рівності та розвит-

ку наукового потенціалу Дніпропетровського регіону є створення 

Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового 

статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної 

рівності, яка не має аналогів в Україні. Лабораторія у своїй діяль-

ності активно співпрацює з міжнародними організаціями: Фондом 

народонаселення ООН в Україні, Управлінням Верховного комі-

сара ООН з прав людини, Управлінням Верховного комісара ООН 

у справах біженців, Агентством ООН у справах біженців в Україні, 

громадською міжнародною правозахисною організацією «Ла Стра-

да — Україна», Всеукраїнською громадською організацією «Асоці-

ація українських правників», громадськими організаціями «Жінки 

плюс», «Гендерний клуб «Дніпро», «Промінь Дніпро», Інформацій-

но-консультаційним гендерним центром та ін.

17. Саме на рівні практики Європейського суду з прав лю-

дини первісно визнано, що право на однакове ставлення, зокре-

ма за ознакою гендерної рівності, є одним із основних прав лю-

дини. Аналіз судових рішень Європейського суду з прав людини, 
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пов’язаних з гендерною дискримінацією, дозволив їх умовно поді-

лити на наступні групи: рішення з приводу гендерної дискримінації 

у трудових спорах; сексуальні домагання; сімейне право; соціальне 

і пенсійне забезпечення; адміністративні спори; надання належної 

медичної допомоги; домашнє насильство та гендерно обумовленн 

насильство. Увага до рішень Європейського суду з прав людини в 

Україні має зростати з огляду на євроінтеграційні прагнення. По-

ширене у діяльності органів судової влади є: абстрактне посилання 

на практику ЄСПЛ, що проявляється у посиланні без конкретно-

го рішення; неспіввідношення норм нормативно-правових актів 

України й відповідної справи Європейського суду з прав людини. 

Також у діяльності органів судової влади відсутні єдині критерії за-

стосування практики ЄСПЛ. У контексті цього можна виокремити 

такі підходи: застосування у нерозривній єдності норм Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод та практики її 

тлумачення ЄСПЛ; використання практики Європейського суду з 

прав людини як одного із аргументів, яким обґрунтовується пози-

ція органів судової влади, що формується на основі норм вітчизня-

ного законодавства; використання практики Європейського суду з 

прав людини як акту тлумачення.
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