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ТЕМА 1. МІСЦЕ І РОЛЬ ГЕНДЕРНОГО ПРАВА У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

(4 ГОДИНИ) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

 

1.Джерела походження та сутність поняття «ґендер». Особливості гендерних проблем в Україні.  

2.Проблеми подолання гендерних упереджень у суспільстві. Гендерний менталітет: сучасний стан. 

Місце і роль гендерних правовідносин у системі суспільних відносин.  

3.Методологічні труднощі вивчення феномену ґендерної рівності. 
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1.Джерела походження та сутність поняття «ґендер». Особливості гендерних проблем в Україні.  

 

Ніщо так не спотворює нашого мислення, як недодумані думки. Особливо це помітно у відношенні 

гендерної проблематики. 

Відповідно до Якоба Беме "андрогін" був споконвічним станом людської ідентичності, і тільки 

гріхопадіння поділило світ на дві статі. Якби не сталося падіння, ми насолоджувалися б повнотою 

нерозділеного буття. 

Першо-Адам був чоловіком і жінкою одночасно. Падіння призвело до появи Адама та Єви. 

Так з'явився розподіл людства на чоловіків і жінок — біологічна стать. 

Однак падіння, що сталося один раз, не закінчилося. Падіння продовжується. Це проявляється у 

тому, що відбувається подальша диференціація людського роду на статевій основі. 

Найбільш відома диференціація самої статі — це поділ за сексуальною орієнтацією у відношенні 

статі: на гомосексуалістів і гетеросексуалістів - психологічна стать. 



Такий поділ остаточно оформилося у ХХ столітті у правовому змісті — як легалізоване в 

законодавствах багатьох держав рівність прав психологічних статей. 

Наступна диференціація була описана у 1994 році як метросексуальність і ретросексуальність — 

культурна стать. 

Приведемо цитату з Вікіпедії: "Метросексуал (англ. Metrosexual) — термін, введений у 1994 році 

(разом з іменником "метросексуальність") британським журналістом Марком Сімпсоном для 

позначення сучасних чоловіків будь-якої сексуальної орієнтації, що мають яскраво виражений 

эстетический смак і що тратяь часом багато часу і грошей на удосконалювання свого зовнішнього 

вигляду і способу життя. 

Термін "метросексуал" — протилежність термінові "мачо". Метросексуали — шанувальники усього 

витонченого, прекрасного, піклуються про свою зовнішність, відвідують косметичні салони, 

додержуються моди. 

 

2.Проблеми подолання гендерних упереджень у суспільстві. Гендерний менталітет: сучасний 

стан. Місце і роль гендерних правовідносин у системі суспільних відносин.  

 

У XIX столітті схожий культурний феномен буввідомийпідназвою денді. Пізніше з'явився 

ідеологічно противоположенный термін — "ретросексуал", чоловік, що дотримується традиційних 

поглядів на відносини з жінками і чоловічою манерою вдягатися... 

Найбільш відомі метросексуалы: Дэвід Бекхэм, Брэд Пітт... 

МаркСімпсон. "Here come the mirror men". The Independent (Лондон), стор.22 (15 листопада 1994)." 

Оскільки термін "метросексуал" Марка Сімпсона був введений описово, поза теоретичною 

концепцією, то цей термін виявився недодуманим, спірним, і з цієї причини привабливим для 

дискусій. 

Насамперед, Сімпсон протиставляє "гетеросексуала" і "метросексуала", що у принципі не 

дуалістичні. Але головна проблема складається у онтологічній несамостійності поняття 

"метросексуал". 

У цьому саме і складається некритичне відношення сучасної постмодерністської теорії до нових 

термінів — вони вводяться, але концептуально-онтологічно не завжди осмислюються. 

Давайте обдумаємо, тобто додумаємо далі, проробимо замість Марка Сімпсона його роботу. 

"Метросексуал" означає сексуал з метрополії - з великого міста. Метросексуал — явище не просто 

сексуальної культури, але споживчої сексуальної культури. 

"Метросексуал" — у культурному плані гнучкий сексуал, що у боротьбі за визнання в 

споживацькому світі використовує не тільки культуру своєї статі, але і культуру дуалістичної статі. 

Тобто метросексуал це сексуал (носій своєї статі), що у социо-культурной дійсності може приймати 

на себе ті або інші функції й ознаки дуалйстичного сексуала (носія іншої статі). 

При такому розумінні припустимо говорити про жінок-метросексуалах, які переймають на себе 

функції й ознаки дуалістичного сексуала, тобто чоловіка. 

Це "мужні", але не обов'язково чоловікоподібні жінки або лесбіянки. Це активні в соціальному плані 

жінки, що біологічно є жінками, виглядають як жінки з погляду поводження, одягу і т.д., можуть 

мати будь-яку сексуальну орієнтацію, однак по своїй соціальній ролі (бізнес-леді, політики і т.д.) 

вони являють собою метросексуалів як таких, хто в боротьбі за визнання прагне в соціо-культурному 

житті до своєї дуалістичності — чоловічому социо-культурному змістові. 

Юлія Тимошенко — такий самийметросексуал, як і Девід Бекхем. 

Таким чином ми маємо справу з диференційованою онтологією статевого розходження — спочатку 

по первинним і вторинним статевим ознакам на чоловіків і жінок (біологічна стать), потім по психо-

сексуальній орієнтації на гомосексуалістів і гетеросексуалістів (психологічна стать), потім по 

культурній орієнтації на метросексуалов і ретросексуалов (культурна стать). 

При цьому ми повинні помітити, що дана диференціація дозволяє в реальному життєвому прояві 

зберігати, як виключення, своє відсилання до онтологическої тотожності андрогіна: у біологічному 

полі це буде гермафродит, у психологічному полі це буде бисексуал, а в культурному полі це буде 

асексуал. 

У зв'язку з відривом статевих розходжень від іманентних біологічних основ, тобто, оскільки 

психологічна і культурна стать не задані имманентно, а вибираються нами довільно, у 1955 році 

сексолог Джон Надь увів поняття гендера. 



Попереднє знайомство з тим, що під гендером розуміють західні суспільствознавці й американські 

феміністки, а також що часто повторюють їхні ідеї українські викладачі вищих навчальних закладів і 

їхні студенти, змушує нас констатувати ситуацію крайнього хаосу в мисленні про гендере. 

На сьогоднішній день навряд чи знайдеться ще одне поняття, у відношенні якого існувало б стільки 

плутанини і непорозумінь, як у відношенні поняття "гендер". 

Оскільки ми вже сьогодні безпосередньо змушені займатися гендерною політикою, то нерозуміння 

того, що таке гендер, дуже сильно спотворює політику взагалі і робить будь-яку гендерную політику 

на основі плутаного розуміння — неефективною. 

Щоб зрозуміти гендер, необхідно запропонувати концепцію гендера, що була б не просто відмінною 

від концепції статі, але більш фундаментальною й універсальною. 

Тобто необхідно побудувати гендерну онтологію як більш фундаментальну стосовно традиційної 

онтології статі. 

Тут ми запропонуємо концептуальну онтологію гендера, що дозволить формувати концептуально 

гендерну політику. 

Проблемою будь-якої онтології є — що вважати підставою: саме властиві характеристики або 

концептуальні. 

В онтології статі вважається, що раз підстави диференціації людського роду (первинні і вторинні 

статеві ознаки) іманентні, тобто задані на біологічному рівні, то це і є підставою для базового 

розрізнення всіх інших статевих диференціацій. 

В онтології гендера ми маємо справу з іншим підходом — лише концептуально сконструйовані 

критерії розходження (критерії вільного вибору) є підставою загальної диференціації, що розглядає 

іманентну диференціацію статі як окремий випадок. 

З нерозуміння концептуальної природи гендера виникають багато помилок — "гендер як 

сконструйована стать", "гендерна рівність" і ін. 

Коли ми традиційно говоримо, що гендер це "соціальна стать" або "соціально сконструйована стать", 

то це не зовсім вірно. 

 

3.Методологічні труднощі вивчення феномену ґендерної рівності 

 

Гендер — соціально сконструйований кластер, зі статтю у своїй основініяк не пов'язаний. Гендер 

зв'язаний зі статтю лише як з приватним випадком самого гендера. Але стать не належить до 

онтології гендера. 

Тобто ми розуміємо стать з гендера, а не гендер зі статі. Сконструювати гендер, тобто провести 

гендеризацію, це означає концептуально задати набір критеріїв, за якими виробляється гендерне 

розрізнення. 

Тут у нас вибір: використовувати вузьке розуміння гендера — в іманентній онтології статі, або 

широке розуміння гендера — як будь-який кластер, критерії якого не залежать від статі. 

Широке розуміння гендера припускає не тільки бінарні, але й одинарні гендеры: наприклад, "діти", 

"пенсіонери", "інваліди", "студенти" і ін. 

При цьому стать — окремий випадок гендера (статевагендеризація), де набір критеріїв гендеризації 

заданий у трьох розходженнях: 

1) біологічним статевимрозходженням (чоловік-жінка-гермафродит), 

2) психо-сексуальної орієнтаціїстаті (гомосексуал—гетеросексуал—бісексуал), 

3) культурною орієнтацією статі (метросексуал—ретросексуал—асексуал). 

Як бінарні, так і одинарні гендери припускають взаємне концептуальне бачення (наприклад, "діти" 

описуються через "дорослих" і навпаки, "чоловіки" через "жінок" і навпаки і т.д.) 

Активний і пасивний гендери — окремий випадок екзистенціальної гендеризації. Активний або 

пасивний гендер це люди з активною або пасивною соціальною позицією. 

Оскільки в активний і в пасивний гендер "входять" різні представники онтології статі, то така 

гендеризація не збігається ні з біологічною статтю, ні з психологічною статтю, ні з культурною 

статтю. 

Відношення статі і гендера описується в подвійній онтології у виді матриці відносин: 1) типи в 

онтології статі; 2) кластери в онтології гендера. 

Поки ми говоримо про поле, ми повинні неминуче говорити про правову рівність статей, що 

теоретично і институційно описується і досягається в політиці. 



Коли ми говоримо про гендер, то непро яку рівність гендерів мови йти не може в принципі. 

Якщо ми говоримо про рівність прав двох кластерів, то ми спочатку неправильно задали принцип 

кластеризації, тобто включили в перелік критеріїв гендеризації "рівність прав" як помилковий 

критерій. 

Ніяка політика не зможе зрівняти права гендерів "діти" і "дорослі", але вона може компенсувати 

нерівність їхніх прав. 

Звідси ми повинні говорити про динамічнукластеризаціюгендерів, тобто про таке розрізнення 

кластерів-гендерів, критерії яких завжди є постійно корегуючими так, що кластери ніколи не 

збігаються, і їхньої рівності немає ні за яким критерієм. 

Динамічна генедеризація означає, що зрівненнягендерів за якими-небудь критеріями, змушує нас у 

той самий момент вилучати ці критерії з процесу гендеризації. 

Тобто якщо за деякими старими критеріями розрізнення гендерів ми у соціально-політичному плані 

одержуємо рівність, то в той же момент ми вилучаємо ці критерії з переліку, на підставі якого 

гендеризація вироблялася. 

Далі гендеризація відбувається лише за рахунок тих критеріїв, де не досягнута соціально-політична 

рівність кластерів-гендерів. 

Звідси динамічна гендеризація припускає розподіл критеріїв на ті що зрівнюють, котрі вилучаються з 

переліку критеріїв гендеризації, і на ті що кластеризують. 

Тим самим гендерна політика це політика компенсації прав гендерів за кожним із кластеризуючих 

критеріїв з погляду наших уявлень про справедливість, а не про рівність. 

Політична компенсація прав гендера "пенсіонери" не дозволяє їм одержати рівність з гендером 

"працюючі", але дозволяє одержати правову компенсацію за критеріями 

1) одержання пенсії, 

2) збереження мобільності, 

3) активна участь у політичному житті і т.д., що породжує відношення всього суспільства до цієї 

компенсації як відчуття справедливості. 

От така концепція може бути основою гендерной політики. 

 

 

ТЕМА 2. ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

(4 ГОДИНИ) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

 

1. Гендерна політика як складний соціально-політичний феномен. Методи вивчення 

можливостей паритетної рівності на державній службі. Механізми реалізації ґендерної 

політики у системі державного управління.  

2. Методологічні підходи до вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду сучасних вимірів 

ґендерної політики у системі державного управління: інституціональний, соціологічний, 

психологічний, біологічний, антропологічний, економічний. 
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Гендерна політика як складний соціально-політичний феномен. Методи вивчення 

можливостей паритетної рівності на державній службі. Механізми реалізації ґендерної 

політики у системі державного управління.  

 

Досягнення рівності між жінками та чоловіками є невід'ємною частиною процесу утвердження 

справжньої демократії. Демократія неможлива без усвідомлення і відчування особливостей статей. 

Вона не може ігнорувати особливості ресурсів та потреб будь-якої із статей - чоловіків чи жінок. 

Рівність, проголошена міжнародною спільнотою, є однією з нагальних цінностей людства. 

З початку 90-х років минулого сторіччя поширюється концепція „ґендерного підходу до розвитку 

суспільства". Вона відповідає потребам змін, що відбуваються в реальних соціально-статевих 

відносинах, і тим потребам, з якими сучасне суспільство моделює і проектує своє майбутнє. 

Світове співтовариство грає велику роль у соціально-статевих перетвореннях і регулюванні 

ґендерних відносин, у наповнені ґендерним змістом усієї системи соціальних відносин. Це 

відображено в багатьох міжнародних документах, зокрема в Цілях розвитку тисячоліття, прийнятих 

на Саміті Тисячоліття "(Нью-Йорк, вересень 2000р.). 

Організація об’єднаних націй пов'язує утвердження сучасної цивілізації, її прогрес зі ставленням до 

гідності й свободи людини. Жінки і чоловіки мають вимагати належних соціальних умов і 

юридичних прав, як гарантій вільного і гідного життя. 

У вересні 2010 року відбувся черговий Саміт ООН, присвячений прогресу досягнення Цілей 

Розвитку Тисячоліття – Пленарне засідання Генеральної Асамблеї ООН найвищого рівня, в роботі 

якого взяв участь Президент України. Світові лідери дали оцінки досягнутого прогресу, визначили 

проблеми та перешкоди на шляху розвитку і підтвердили готовність здійснити конкретні заходи для 

досягнення 

Цілей розвитку тисячоліття Саме гарантування свободи, добробуту і гідності людей усього світу 

закладено як загальну ідею в основу принципу права і розвитку людини. Цей принцип не 

спрямований лише на одну, тобто чоловічу частину людства. Це є загальний принцип, що втілює 

загальну ідею. Він не містить ніякого обмеження щодо будь-якої статі. Більше того, рівність статей 

закладено в основу всіх свобод людини. Перелік загальних основних свобод починається зі свободи 

від дискримінації за ознакою статі. Серед основних свобод визначається також свобода від 

несправедливості і порушення законності, свобода від насильства тощо. Забезпечення свобод 

можливо за умов їх гарантування, насамперед з боку держави і права. Розуміння рівності жінок і 

чоловіків, їх рівних прав і рівних можливостей є вихідною відліку ґендерного підходу та ґендерної 

оцінки соціальних явищ у цілому. В Україні, як і в інших державах, у політичний, правовий та 

суспільний лексикон поступово входить слово „ґендер". Україна не може розвиватися відокремлено 

від світового розвитку і світової політичної й ґендерної думки. Ставлення до людини як суб'єкта 

політики зумовлює потребу в політиці творення суспільства ґендерної рівності. Реалізація державної 



ґендерної політики, так само, як і сімейної політики повинна стати пріоритетним напрямком у роботі 

органів державної влади та місцевого самоврядування. В центрі діяльності будь- якого органу влади 

завжди повинні бути люди – жінки і чоловіки. Саме для них, їх сімей та дітей необхідно збудувати 

суспільство ґендерної рівності та соціальної справедливості.В Україні тільки починає 

впроваджуватись комплексний ґендерний підхід, який розглядає не жінок самих по собі, а жінок і 

чоловіків разом – як акторів у процесі розвитку, так і одержувачів його результатів. Ґендерна рівність 

більше не розглядається як “окреме питання”, а стає питанням усіх напрямків політики і програм. 

Ґендерні проблеми сучасної української сім’ї потребують активізації впровадження державної 

ґендерної політики, поглиблення ґендерних перетворень, подолання ґендерних стереотипів. 

Упровадження ґендерних підходів в діяльності органів влади, як центральних, так й місцевих, є 

запорукою розвитку справжньої демократії в Україні. 

Інтегрування концепції ґендерної рівності як складової соціальної справедливості в державну, 

місцеву політику забезпечує її соціальну та ґендерну чутливість, відповідність інтересам та потребам 

всіх громадян, особливо соціально-вразливим групам населення, які відчувають вразливість за 

ознаками віку, статі, фізичного стану, етнічної належності, віросповідань, соціального статусу тощо. 

Основними труднощами, з якими стикаються представники органів державної влади та місцевого 

самоврядування (особливо – сільських, селищних, міських рад) при виконанні рішень Парламенту, 

Уряду та Президента України щодо реалізації державної ґендерної політики, є відсутність зрозумілої 

та доступної інформації про сутність “ґендеру” та про те, яким чином їх стосуються питання 

ґендерної рівності. Цей інформаційно-практичний посібник містить інформацію про поняття 

“ґендер” та історію розвитку ґендерного питання. Базуючись на дослідженому міжнародному 

досвіді, усвідомлених світових тенденціях та аналізі рішень, прийнятих органами державної влади 

України, запропоновано визначення сутності ґендерної політики, розглянуто механізми та 

рекомендації щодо реалізації державної ґендерної політики, підготовки та впровадження відповідних 

рішень на місцевому рівні. 

Посібник сприятиме втіленню ґендерних підходів у практику вироблення рішень органів місцевої 

влади, забезпечить користувачів методичною інформацією та нормативно-правовою базою з метою 

досягнення кращих світових стандартів у забезпеченні рівних можливостей жінок і чоловіків. 

 

2.Методологічні підходи до вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду сучасних вимірів 

ґендерної політики у системі державного управління: інституціональний, соціологічний, 

психологічний, біологічний, антропологічний, економічний. 

 

Об'єктами для ґендерної діяльності органів місцевої влади є діти, молодь, жінки, чоловіки, які 

зазнають чи відчувають дискримінацію за ознакою віку, статі, фізичного стану, етнічної належності, 

віросповідань, соціального статусу тощо. 

Для досягнення найбільшої ефективності місцевих соціальних та ґендерних програм важливим 

етапом є чітке визначення та усвідомлення концепцій та змісту понять «ґендерна рівність», 

«ґендерне інтегрування», «ґендерна дискримінація», «ґендерний аналіз програм» та інших. 

Концепція ґендерної рівності передбачає рівні права і рівні можливості для жінок і чоловіків у 

суспільстві, рівні умови для реалізації прав людини, участі в національному, політичному, 

економічному, соціальному та культурному розвитку, отримання рівних винагород за результатами 

участі. 

Ґендерна рівність є процесом справедливого відношення до жінок і чоловіків. Для забезпечення 

справедливості необхідно компенсувати історичні та соціальні перешкоди, які не дають жінкам і 

чоловікам існувати в рівних умовах. Справедливість веде до рівноправності. Ідеал ґендерної рівності 

означає, що жінки та чоловіки мають однаковий суспільний статус, однакові умови для реалізації 

всіх прав людини, однакові можливості робити внесок у політичний, економічний, соціальний 

розвиток та користуватися його результатами. Концепція ґендерної рівності полягає у сприянні 

створенню рівних умов і можливостей для доступу жінок і чоловіків до програм, ресурсів; у 

сприянні вихованню нетерпимості до ґендерної дискримінації у суспільстві. 

Терміном «ґендерне інтегрування» називають оцінку впливів на жінок і чоловіків будь-яких 

запланованих дій, включно із законодавством, політикою чи програмами в усіх сферах на всіх 

рівнях. Це стратегія, за якої інтереси й досвід і жінок, і чоловіків є інтегральним виміром 

проектування, впровадження, моніторингу й оцінки політик і програм в усіх політичних, 



економічних і соціальних сферах так, щоби жінки і чоловіки на рівних користувалися плодами цих 

політик і програм. Таке 

визначення запропоноване Економічною і Соціальною Радою (ЕКОСОР) ООН. 

Визначаючи стратегії ґендерного інтегрування, важливо чітко формулювати, як для себе, так і для 

інших, чому його треба впроваджувати в усі підходи, політики і практики. 

Які зміни принесе впровадження стратегії ґендерного інтегрування: • Зміну політичного процесу з 

переміщенням людей в його центр і конкретним урахуванням реальних потреб жінок і чоловіків. 

• Створення більш ефективного державного і місцевого управління і більш поінформованого 

політичного процесу в цілому. 

• Більш повне використання людських ресурсів з урахуванням впливів на жінок і чоловіків. 

• Візуалізацію проблеми ґендерної рівності в суспільстві з чіткою картиною наслідків і впливів 

політичних ініціатив на чоловіків і жінок, а також на загальний баланс сил між жінками і чоловіками. 

Найбільш гострими серед проблем забезпечення можливостей 

для саморозвитку й самореалізації жінок в Україні є такі: 

• обмежений доступ до влади і власності (зокрема, землі, 

кредитів). Наразі немає жодної жінки серед глав обласних адміністрацій; 

рівень жіночого представництва на найвищих державних посадах 

залишається низьким; 

• жінка обмежена у сферах зайнятості - поширюється безробіття 

серед жінок, велика кількість жінок працює неповний робочий день, або 

за тимчасовими контрактами, що збільшує розрив у доходах жінок і 

чоловіків, звужує економічні можливості жінок і веде до їхнього 

збіднення; при цьому серед працівників з вищою освітою жінки 

складають 56%, їхнє службове та професійне просування обмежене; 

• зростання жіночих захворювань; 

• збільшення кількості неповних сімей, коли жінка залишається 

сама з дітьми; 

• жінка працює на 4 - 6 годин на день більше, ніж чоловік, - праця 

у домашньому господарстві не враховується як продуктивна; 

• супутником жіночої нерівності є злидні та бідність; багатодітна 

сім'я в Україні ототожнюється з бідністю і навіть злиденністю; ледь не 

половина Європи вирішує сьогодні свої соціальні проблеми за рахунок 

українських наймичок; 

• жінки найбільше потерпають від усіх видів сексуального 

насильства, серед яких домашнє насильство, сексуальні домагання та 

сексуальна експлуатація, торгівля жінками, примушування до 

проституції; 

• найбільш яскравим проявом наявної дискримінації жінки на 

ринку праці є співвідношення заробітної плати жінок і чоловіків. 

Протягом 2000–2009 років ґендерний розрив в середній заробітній 

платі чоловіків і жінок в Україні коливався на рівні 25–30%. 

• В результаті пенсійної реформи жінка через 20 - 40 років 

отримуватиме пенсію, що дорівнюватиме лише 40 - 50% пенсії чоловіка; 

Становище чоловіків у країні також ускладнюється певними 

проблемами: 

• темпи зростання рівня безробіття серед чоловіків є більшими 

порівняно з рівнем безробіття серед жінок; 

• тюрми переповнені чоловіками (понад 90% всіх ув'язнених), що 

породжує низку проблем; 

• такі хвороби, як туберкульоз, пияцтво, алкоголізм та наркоманія, 

що заполонили суспільство, більше вражають чоловіків; 

• понад 40% всіх нинішніх 16-літніх юнаків не мають шансів 

дожити до пенсії внаслідок зменшення тривалості життя чоловіків; 

• суїцид як явище панує переважно серед чоловіків; 

• розпад сімей, пов'язаний зі збільшенням кількості випадків 



аморальної поведінки серед чоловіків, ускладнюється тим, що 57% 

чоловіків на другий день після розлучення перестають піклуватися про 

своїх дітей; 

• понад 30% чоловіків ніколи не стануть батьками з причин 

низького рівня репродуктивного здоров'я, і ця цифра зростає; серед 

юнаків призовного віку середній показник здорових призовників 

становить 1:10. 

• Розв'язанню таких болючих для суспільства проблем має 

сприяти запровадження ґендерного інтегрування, як фактора 

забезпечення потреб соціально та ґендерно-вразливих груп населення. 

Ґендерна політика - визначення міжнародними органами та державами, політичними партіями 

основних ґендерних пріоритетів і фундаментальних цінностей, принципів і напрямів діяльності, 

відповідних методів та способів їх втілення, спрямованих на утвердження рівних прав, свобод, 

створення умов, можливостей і гарантій забезпечення рівного соціально-політичного статусу 

чоловіків і жінок, на розвиток ґендерної демократії та формування ґендерної культури в суспільстві. 

Суспільство ґендерної рівності - це суспільство, в якому чоловікам і жінкам надаються рівні 

можливості й шанси для добровільної участі в усіх видах діяльності як рівноправним партнерам і де 

чоловіки та жінки користуються рівними політичними, економічними, соціальними і культурними 

правами й свободами, а також виконують обов'язки та несуть однакову відповідальність. 

Для створення справжнього суспільства ґендерної рівності необхідне включення ґендерного 

компоненту у формування та функціонування державного механізму на різних рівнях і створення 

спеціальних інституцій для моніторингу ефективності таких дій. У цьому значну роль покликані 

грати всі гілки законодавчої і виконавчої влади. 

Політика творення суспільства ґендерної рівності – це цілеспрямована діяльність ґендерно 

орієнтованих, ґендерно чутливих політичних структур по забезпеченню формування та 

функціонування такого суспільства, де жінки й чоловіки мають рівні права, свободи та можливості 

для участі, як рівноправні партнери, у всіх сферах життєдіяльності суспільства і мають змогу 

користуватися рівними політичними, економічними, соціальними і культурними правами, а також 

нести однакову відповідальність. Така політика потребує чіткого розуміння ґендерної перспективи, 

змістом якої є долання ґендерної невідповідності та забезпечення ґендерного вирівнювання. Ґендерні 

невідповідності - це розходження в ґендерній рівності, яка реально існує в світовій співдружності, 

регіонах та окремих країнах, а також в абсолютному ґендерному статусі й становищі жінки і 

чоловіка. 

У всіх країнах світу існують ґендерні розходження щодо рівності перед законом, рівності 

можливостей (в отриманні винагороди за працю, рівності доступу до інформації, можливості 

висловити свою думку, 

заявити про свій інтерес, скористатися результатами людської праці завласним вибором тощо). 

Проте обсяг їх різний залежно від історичної ситуації минулого та сьогодення, соціально-

економічного й культурного становища, ступеня розвитку демократії. 

Ґендерним вирівнюванням називають вироблення суб'єктамиполітики системи науково 

обґрунтованих заходів і здійснення відповідних кроків та дій, спрямованих на згладжування 

специфічних форм 

ґендерної дискримінації та ґендерних заборон у суспільстві з метою утвердження ґендерної рівності 

щодо рівномірного розподілу ресурсів та участі. 

В цьому процесі особлива роль належить державі. На основі ґендерної експертизи всіх сфер життя 

держава має виробляти необхідні параметри, за якими можна відстежувати ґендерні зміни в 

суспільстві, вирівнювати ґендерні невідповідності, досягати позитивних результатів у здійсненні 

ґендерної політики. 

Політична нерівність статей - це нерівномірність, дисбаланс у становищі жінки й чоловіка при їх 

політичному волевиявленні та прийнятті політичних рішень. Тому при політичному волевиявленні 

слід враховувати ґендерний підхід. 

Дискримінація за ознакою статі - дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке розрізнення, виняток 

або привілеї за ознакою статі, якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлюють визнання, 

користування чи здійснення на рівних підставах прав і свобод людини для жінок і чоловіків. 
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1. Гендерна експертиза законодавства. Розробка законодавчих та інституційних забезпечення 

гендерної рівності. Динаміка індикаторів гендерного розвитку в Україні, відповідно до «Цілей 

розвитку тисячоліття». 

 

Питання досягнення ґендерної рівності та подолання ґендерної дискримінації не є винятково 

„українським”, воно у більшій чи меншій мірі актуальне й для країн Європейського Союзу. Так, 

дослідження, проведене Єврокомісією засвідчило, що, незважаючи на серйозні заходи, вжиті в 

останні роки, як і раніше, жінки у державах-членах Європейського Союзу отримують менше, ніж 

чоловіки та більше витрачають часу на ведення домашнього господарства. 

За прогнозом авторитетної компанії Catalyste, котра співпрацює з більш ніж 340 організаціями, якщо 

й надалі зберігатимуться теперішні темпи призначення жінок на найвищі посади в компаніях, що 

входять до числа 500 найбільших у світі, то, у кращому разі, чисельність жінок і чоловіків на таких 

посадах зрівняється у середині XXI століття. В середньому у 500 найбільших компаніях світу жінки 

займають менше 4 відсотків вищих керівних посад, а у кожній другій компанії немає навіть трьох 



відсотків жінок – керівників високого рангу; лише у 8 компаніях генеральними директорами є жінки. 

В 75 відсотках компаній, які входять до символічного клубу «500», взагалі немає жінок, які займають 

найбільш високооплачувані посади. 

Сучасне становище жінок в українському суспільстві також характеризується нерівністю. Ця 

нерівність існує в усіх сферах життя. 

Насамперед, це стосується сфери професійної зайнятості, можливостей просування сходами 

професійного чи фінансового успіху. 

Рівність прав жінок і чоловіків на працю гарантує стаття 43 Конституції. Жінкам надані рівні з 

чоловіками права заробляти собі на життя працею, яку жінки вільно вибирають або на яку вільно 

погоджуються. Держава гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності. 

Кожна жінка має право на безпечні для життя і здоров’я умови праці, на заробітну плату, не нижчу за 

встановлену в законі. Це зафіксовано у Кодексі законів про працю (КЗПП) та законодавстві про 

зайнятість. У ст. 22 КЗпП йдеться про заборону необґрунтованої відмови в прийнятті на роботу, а 

також про заборону (відповідно до Конституції) будь-якого прямого або непрямого обмеження прав 

чи встановлення прямих або непрямих переваг під час прийняття на роботу. 

Не дивлячись на законодавство, яке мало б захищати жінок від дискримінації, приклади 

дискримінації ми бачимо на кожному кроці: 90% вчителів у школі – жінки, натомість директор – 

чоловік, більша частина лікарів і медперсоналу в лікарні – жінки, але головний лікар – чоловік. 

По службових щаблях просувають переважно чоловіків. Хоча рівень зайнятості чоловіків і жінок 

майже однаковий, але перевага надається чоловікам. Чоловік вважається стабільнішим працівником, 

ніж жінка, яка більше часу приділяє сім'ї, бере декретну відпустку тощо. 

Хоча жінки складають більше половини випускників середніх загальноосвітніх шкіл та студентів 

вищих навчальних закладів, але їх вже менше половини серед тих, хто вчиться в аспірантурі. І вже 

значно менше жінок має можливості отримати вищі наукові звання. 

Статистика показує переважання жінок серед осіб з вищою та середньою спеціальною освітою. 

Проте частка жінок із вищою освітою, що займають керівні посади всіх рівнів, значно нижча від 

чоловіків. 

Ідеться про те, що дуже часто, навіть за наявності однакової кваліфікації та за умови, що жінка має 

більше досвіду та ініціативи, на роботу наймають чоловіка. 

За даними статистики жінки складають 75% всіх державних службовців України, але першу 

(найвищу) категорію серед керівників державних служб мають тільки 8.3% жінок. Натомість жінки 

мають більше проблем, ніж чоловіки, – як у разі звільнення, так і при працевлаштуванні. 

Ось деякі реальні історії, що розповіли жінки: 

“При прийомі на роботу на співбесіді мені поставили жорстку 

умову – три роки не виходити заміж та не народжувати дитину”; 

“У нашому місті організовувалась нова торговельна мережа. Я 

пройшла усі тести на посаду мерчендайзера, але в кінці сказали, що 

беруть тільки чоловіків”; 

“Моя знайома шукала роботу в школах міста. Їй прямо казали, що 

потрібен тільки чоловік, бо він може щось поремонтувати, 

пофарбувати тощо. Вона сказала, що вміє це робити, але їй все одно 

відмовили.” 

Ці проблеми існують не тільки в нас. У США навіть виникло поняття «скляна скеля», яке означає 

невидимі штучні бар’єри, що виникають через упереджене ставлення до представниць жіночої статі. 

Ці перешкоди, зазвичай, не дають жінкам змоги обіймати провідні керівні посади. 

 

2.Порівняльний аналіз представництва жінок та чоловіків у громадських рухах, політичних 

партіях та об’єднаннях України. Національні системи захисту прав людини.  

 

Становлення прав рівності статей, боротьба за юридичне забезпечення можливостей їх реалізувати 

відбувається і на національному, і на міжнародному рівнях. Світова спільнота і національні 

суспільства дедалі більше порушують і розглядають питання про врахування ґендерного аспекту при 

законотворенні, про що свідчать міжнародні документи щодо ґендерної рівності. 



Серед комплексу міжнародних стратегій, стандартів і програм, що їх готують та підписують держави 

– учасниці ООН, організація визнає пріоритетним забезпечення рівності прав і можливостей жінок і 

чоловіків.  

В останні десятиліття було прийнято велику кількість міжнародних декларацій і конвенцій, 

спрямованих на досягнення ґендерної рівності.  

Правові норми та рекомендації міжнародних документів є втіленням узагальненого світового досвіду 

ґендерних перетворень. 

Міжнародні документи з ґендерної рівності є також методологією підходів до юридичного 

розв’язання ґендерних проблем на рівні окремих країн та регіонів. 
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1. Державна політика паритетної демократії. Особливості розвитку державної гендерної 

політики в Україні: експертні оцінки. Характеристика ефективності державної 

гендерної політики в Україні.  

 

Державний механізм потрібен для реалізації виробленої ґендерної політики. Кожна держава, 

орієнтована на утвердження себе як демократичної, соціальної та правової, для забезпечення рівних 

прав і можливостей виробляє ґендерну політику. Цей процес відбувається складно, навіть болісно, 

але він прямує до формування того, що можна визначати як державну ґендерну політику. 

Державна ґендерна політика - це діяльність (або бездіяльність у разі навмисного непровадження 

такої політики) державних інституцій, спрямована на здійснення (безпосередньо або 

опосередковано) та гарантування рівних прав, свобод і можливостей для жінок і 

чоловіків,утвердження ґендерної демократії та формування ґендерної культури всуспільстві. 

Оскільки реальне становище жінки суттєво відрізняється від становища чоловіка, то особливий 

наголос у структурі ґендерних стратегій і їх реалізації ставиться завжди на політиці щодо 

поліпшення становища жінок. І це справедливо. Водночас така справедливість не унеможливлює, а, 

навпаки, передбачає в структурі ґендерної політики наявність надзвичайно важливого її напряму - 

оновлення становища чоловіків стосовно формування ґендерно якісніших, адекватних потребам 

сучасності світогляду, поведінки, громадських і державних форм діяльності, долання неадекватності 

сприйняття ними сучасних 

перетворень світового й національного рівнів, насамперед у сфері ґендеру. 

Отже, складниками державної ґендерної політики є:  

• політика щодо жінок, забезпечення їм рівного соціального 

статусу з чоловіками шляхом гарантування можливостей для їх 

рівноправного розвитку як соціально-демографічної групи; 

• політика щодо чоловіків, формування в них ґендерної 

свідомості, культури ґендерної поведінки, орієнтації на паритетність 

відносин з жінкою; державно-правове регулювання ґендерних відносин; 

сприяння розвиткові ґендерної демократії та ґендерної культури в 

суспільстві. 

Оскільки в системі відносин статей більшої дискримінації зазнають жінки, в структурі державної 

ґендерної політики цій статі приділяється особлива увага, тобто, виділяється як самостійний її 

напрямок -державна політика щодо жінок. 

Світовий досвід забезпечення ґендерної рівності в парламенті засвідчує пов'язаність між процесами 

його формування та функціонування. 

Участь у виборах - як пасивна, так і активна - один із найважливіших напрямів самотворення 

чоловіком і жінкою своєї власної ґендерної сутності, політичного самовизначення статі й ґендерно 

свідомого політичного середовища. 

Вибори обумовлені ґендерним статусом їх учасників, ґендерною ієрархією в суспільстві, моделями 

ґендерної поведінки громадян, що відбивається на результатах виборів як до парламенту, так і до 

органів місцевого самоврядування. 

У сучасних умовах, парламенти в більшості країн світу залишаються за своїм складом чоловічими. І 

все ж можна констатувати, що з другої половини XX ст. світова практика формування парламентів 

засвідчує тенденцію до паритетності їх складу. Найліпше вона проявляється в північних країнах 

Європи. Зокрема, в складі парламентів 

на 2003 рік відсоток жінок становить: Швеція - 45,3%, Данія - 38,0%, Фінляндія - 37,5%, Нідерланди 

- 36,7%, Норвегія - 36,4%, Іспанія -36,0%, Бельгія - 35,3%, Австрія - 33,9%, Німеччина - 32,2%, 

Ісландія -30,2%, Болгарія -26,2%, Швейцарія - 25,0% та ін. Про зростання ґендерної орієнтації в 

парламентах інших регіонів свідчить обрання жінок до їх складу в Мозамбіку - 30,0%, Південно-

Африканській 

Республіці - 29,8%, Коста-Риці - 35,7%, Аргентині - 30,7%, Австралії - 25,3% та ін. Така тенденція 

зумовила виникнення в світовій політології та ґендерних дослідженнях терміна "паритетний 

парламент". Паритетний парламент - це парламент, у складі якого досягнуто (або майже досягнуто) 

ґендерну рівність 50/50. Паритетними парламентами називають парламенти Португалії і Швеції, в 

складі яких понад 50% становлять чоловіки і близько 50% - жінки. Майже 50 відсоткового 



представництва жінок і чоловіків досягли регіональні парламенти в Німеччині, Шотландії. До 

Конституції Франції внесено зміни, відповідно до яких у парламент цієї країни має обиратися по 50% 

жінок і чоловіків. 

У Верховній Раді України VI скликання працює 34 депутати- 

жінки, що становить 7,6% від усього складу парламенту. 

Відбулася відстороненість жінок від влади, зменшення їх впливу на прийняття державних рішень, 

навіть в порівнянні з доперебудовним часом. В Верховну Раду прийшло дуже мало жінок віком 

менше 40 років на момент виборів, тобто молода генерація жінок, які займаються політичною 

діяльністю політично слабка і не підготовлена до активних дій. їх участь в партіях і рухах не додає їм 

політичної ваги і впливовості, вони залишаються на другорядних і допоміжних ролях, що ніяк не 

сприяє 

успіху на виборах. 

 

2.Гендерна демократія, підходи гендерної рівності, соціальна рівність. Теоретичні та практичні 

передумови паритетної демократії в Україні. Паритетна демократія та світовий процес 

демократизації. 

 

На національному рівні в Україні прийнято ряд законодавчих та нормативно-правових актів, які 

гарантують ґендерну рівність та захищають від проявів ґендерної дискримінації. 

Основу їх складає Конституція України, що є тією юридичною базою, норми якої визначають та 

гарантують охорону й захист прав, свобод та інтересів сім'ї та людини. Рівність прав жінок і 

чоловіків 

підтверджено найперше в статті 24: «Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у 

громадсько–політичному і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці 

та винагороді за неї…». 

Сімейний кодекс України визначає сферу сімейних та родинних відносин. Ним передбачені 

відповідні правові гарантії з охорони й захисту прав та інтересів сім'ї, регулюється порядок 

вирішення спорів 

між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами родини, а також визначені правові наслідки 

щодо недотримання ними своїх обов'язків. 

Кодекс визначає, що: 

- учасник сімейних відносин не може мати привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 

статі, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного та соціального походження, 

матеріального стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками; 

- жінка та чоловік мають рівні права і обов'язки у сімейних 

відносинах, шлюбі та сім'ї; 

- сімейні відносини регулюються на засадах справедливості, 

добровільності та розумності, відповідно до моральних засад 

суспільства. 

15 листопада 2001 року в Україні було прийнято Закон «Про попередження насильства в сім'ї», що 

стало вагомим кроком до об`єднання зусиль суспільства й держави у боротьбі з насильством в 

сім`ї. В Законі вперше законодавчо закріплено правові й організаційні основи попередження 

насильства в сім'ї. Закон дає наступне визначення: 

Насильство в сім'ї – будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного 

спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують 

конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну 

шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю. 

 

ТЕМА 5. ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ЕВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

(4 ГОДИНИ) 
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Сьогодні виклики українському суспільству і державі і вимагають відповідних адекватних дій, якими 

повинні стати наступні: 

- приведення українського законодавства у відповідність до 

конституційних принципів рівності та європейських норм; 

- вироблення особливих антидискримінаційних норм та санкцій за 

порушення ґендерного законодавства; 

- введення тимчасових спеціальних заходів для забезпечення 

паритетного представництва жінок та чоловіків на всіх рівнях прийняття 

рішень, при кадрових призначеннях на державні посади; 

- здійснення ґендерної експертизи державного та місцевого 

бюджетів; 

- бюджетне забезпечення реалізації державної стратегії 

ґендерного розвитку та Державної програми досягнення ґендерної 

рівності; 

- запровадження спеціальних освітніх програм для суддів і 

правоохоронців; 



- проведення спеціальних інформаційних кампаній; 

- удосконалення ґендерної статистики проведення спеціальних 

соціальних досліджень; 

- посилення громадського контролю за виконанням міжнародних 

зобов’язань та задекларованих принципів рівності прав та можливостей 

жінок і чоловіків. 

Державною структурою, відповідальною за здійснення ґендерної трансформації українського 

суспільства, є Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, в якому для вирішення 

зазначених питань створено відділ ґендерної політики та взаємодії з жіночими громадськими 

організаціями в межах управління сімейної політики. При міністерстві діє громадська Координаційна 

рада з ґендерних питань та проблем сім'ї, аналітичний і консультативно-дорадчий орган, до складу 

якого входять провідні фахівці з ґендерних та сімейних проблем. 

Ґендерні підходи – не данина моді, а нагальна потреба. Як відомо, Україна прагне стати 

повноправною частиною європейської спільноти, наблизившись до останньої за основними 

соціально-економічними 

показниками та стандартами життя. Для цього нашій державі необхідно буде реалізувати всі свої 

зобов’язання щодо ґендерної рівності. 

ҐЕНДЕРНИЙ ПІДХІД В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ 

В Україні поступово впроваджується комплексний ґендерний підхід в діяльність органів влади 

різних рівнів, що передбачає покладення інтересів людей – жінок і чоловіків в основу прийняття 

будь-яких рішень для забезпечення сталого людського розвитку. 

Статтями 12,13 Закону України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” 

від 8 вересня 2005 року N 2866-IV встановлено, що органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування в межах своєї компетенції: • забезпечують надання жінкам і чоловікам рівних прав 

та можливостей; 

• здійснюють виконання загальнодержавних та регіональних програм з питань забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків; 

• створюють умови для поєднання жінками і чоловіками професійних і сімейних обов'язків; 

• забезпечують доступні соціально-побутові послуги, включаючи догляд за малолітніми дітьми, 

організацію дошкільного виховання та забезпечення дитячого дозвілля; 

• провадять просвітницьку діяльність з питань ґендерної рівності; 

• співпрацюють з об'єднаннями громадян щодо забезпечення рівності прав та можливостей жінок і 

чоловіків; 

• подають пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків; 

• сприяють науковим розробкам у сфері ґендерних досліджень; 

• дотримуються принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй 

діяльності; 

• здійснюють позитивні дії. 

В органах місцевої виконавчої влади визначається уповноважена особа (координатор) з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Виконання обов'язків уповноваженої особи (координатора) покладається на одного із заступників 

міністра, заступника керівника іншого органу виконавчої влади. 

Органи виконавчої влади можуть утворювати консультативно-дорадчі органи, призначати радників 

з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

За рішенням відповідної місцевої ради у складі виконавчого органу відповідної ради може 

визначатись уповноважена особа (координатор) з питань забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків. 

Уповноважені особи (координатори), на яких покладено функції щодо забезпечення рівності прав і 

можливостей жінок і чоловіків, у межах своїх повноважень організовують роботу відповідних 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в напрямі: 

• урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у відповідній сфері діяльності; 

• проведення аналізу стану забезпечення ґендерної рівності та вивчення доцільності застосування 

позитивних дій з метою подолання асиметрії, дисбалансу, що складаються на відповідній 

території чи в галузі; 



• співробітництва з об'єднаннями громадян, узагальнення інформації, яка надходить від них щодо 

моніторингу стану дотримання рівності жінок і чоловіків, та спільного вироблення шляхів усунення 

дискримінації за ознакою статі; 

• здійснення постійної інформаційно-пропагандистської діяльності щодо ліквідації всіх форм 

дискримінації за ознакою статі; 

• вжиття заходів, спрямованих на формування ґендерної культури населення; 

• організації прийому громадян з питань дискримінації за ознакою статі; 

• розгляду та аналізу звернень громадян з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків, вивчення причин, що їх зумовлюють; 

• навчання працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування з питань ґендерної проблематики; 

• вжиття заходів щодо усунення проявів дискримінації за ознакою статі. 

Інституційне забезпечення гендерної рівності. Міжнародні правові механізми, та закордонний 

досвід правового забезпечення рівних можливостей. Основні міжнародні акти про права жінок. 

Системи захисту прав людини ООН та Європи. 

Демократичні суспільства повинні надавати чоловікам і жінкам можливість однаковою мірою брати 

участь у всіх сферах життя, в тому числі й у сфері політики, зокрема на найвищих рівнях прийняття 

суспільно-важливих рішень. Останні п’ятдесят років діяльність міжнародної спільноти спрямована 

на привернення уваги до питання гендерної рівності. На рівні ООН прийнято Конвенцію про 

політичні права жінок (1952), Декларацію про ліквідацію дискримінації щодо жінок (1967), 

Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1979) тощо. На четвертій Всесвітній 

конференції зі становища жінок у Пекіні в 1995 році було прийнято Пекінську декларацію і Плат-

форму дій. У документах зазначалося, що рівна участь жінок і чоловіків у політичному житті відіграє 

роль механізму, без якого неможливе врахування ідеї рівності при формуванні державної політики. 

Рівноправна участь жінок і чоловіків у політичному житті впливає на становище жінок у соціумі. 

Вона вважається необхідною умовою врахування інтересів жінок, тобто гендерна рівність визнається 

міжнародною спільнотою як цінність, якої слід досягнути задля справедливості та суспільного 

розвитку. 

Проголошення гендерної рівності цінністю передбачає досягнення рівного становища жінок і 

чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок і чоловіків, ліквідації гендерної дискримінації, застосування спеціальних 

тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків 

реалізовувати рівні права. 

Європейська спільнота також на рівні залучена до відповідного міжнародного процесу. Права 

людини, демократія та верховенство права заявлено як основні цінності для Європейського Союзу. 

Хоча ЄС досягнув позитивних результатів із захисту прав людини, робота в цьому напрямку 

продовжується. Як зазначено у інформації про права людини Представництва ЄС в Україні, у 

Євросоюзі постійно ведеться боротьба проти расизму, ксенофобії та інших видів дискримінації за 

релігійною належністю, статтю, віком, неповносправністю й сексуальною орієнтацією1. Задля про-

пагування рівності та недискримінації у ЄС 2007 рік було проголошено «Роком рівних можливостей 

для всіх».  

1 Права людини (Основні політики ЄС). Представництво Європейського Союзу в Україні // 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/key_eu_policies/human_rights/index_uk.htm 7  

Ідея та цінність гендерної рівності втілюється, передусім, на державному рівні. Політика держави, 

яка спрямована на забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, визначається як 

гендерна політика, адже втілення цінності гендерної рівності потребує регулювання. Таке 

регулювання називають механізмом забезпечення гендерної рівності2 – впорядкованою системою 

міжнародних, регіональних і національних організаційних структур державного і громадського 

характеру, діяльність яких спрямована на утвердження цінності гендерної рівності в усіх сферах 

соціального життя, гарантування здійснення вироблених ним гендерних стратегій і відповідної до 

них гендерної політики. Важливими у формуванні механізму забезпечення гендерної рівності є як 

«дія зверху» (на рівні гендерної політики), так і «дія знизу» (участь громадськості, зокрема, жіночого 

руху).  

Розглянемо детальніше гендерну політику на рівні ЄС. Зобов’язання ЄС, як і міжнародної спільноти 

загалом, стосовно впровадження гендерної рівності мають довготривалу історію. У даному випадку 



увагу зосереджено саме на питанні залучення жінок до політики. Очевидно, що держави-члени ЄС 

відрізняються рівнем залученості жінок до рівня прийняття рішень. Також пропонуємо різноманітні 

приклади кращих практик на рівні ЄС чи держав-членів ЄС стосовно забезпечення гендерної 

рівності, зокрема, у сфері політики.  

2 Мельник Т.М. Творення суспільства гендерної рівності: міжнародний досвід. Закони зарубіжних 

країн з гендерної рівності. Друге доповнене видання. – К.: Стилос, 2010. – С. 78. 8 Гендерна політика 
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Зобов’язання ЄС стосовно впровадження гендерної рівності мають довготривалу історію. Фактично, 

усі основні документи ЄС містять статті про недискримінацію, рівні права і можливості для жінок і 

чоловіків. Передусім, до уваги береться ідея забезпечення гендерної рівності на ринку праці. Як 

зазначено у спеціальній публікації «Гендерна рівність у Європейському Союзі»3, рівне ставлення до 

чоловіків і жінок було одним з основних принципів ЄС із моменту його створення, і принцип гендер-

ної рівності займає центральне місце у всій його діяльності.  

Вперше ідея рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків була зафіксована у Римських договорах 

(1957). Зокрема, у статті 119 йдеться про те, що «чоловіки і жінки повинні отримувати рівну оплату 

праці за рівноцінну роботу», «рівна оплата праці без дискримінації на основі статі»4.  

У Маастрихтському договорі (1992), у статті 2 йдеться про цінності, які характеризуються 

«плюралізмом, недискримінацією, терпимістю, справедливістю, солідарністю та рівністю жінок і 

чоловіків»5. У статті 3 зазначено, що ЄС «бореться із соціальною маргіналізацією і з дискримі-

нацією, сприяє соціальній справедливості та соціальному захисту, рівності жінок і чоловіків, 

солідарності поколінь та охороні прав дітей».  

В Амстердамському договорі (1997) прописуються ідеї «рівності між чоловіками і жінками щодо 

можливостей на ринку праці та стосовно ставлення на роботі» (стаття 118), «рівного ставлення до 

чоловіків і жінок стосовно працевлаштування і зайнятості, включаючи принцип рівної оплати праці 

за однакову роботу», «забезпечення повної рівності між чоловіками і жінками у робочому житті» 

(стаття 119)6. 


