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Україна як держава-учасниця міжнародних організацій підписала
низку важливих міжнародних та європейських актів, в яких визначені
засади ґендерної рівності, взявши на себе зобов’язання щодо їх
виконання. Адже конструктивне вирішення спільними зусиллями влади
і суспільства проблемних питань в сфері рівності прав та можливостей
жінок і чоловіків відіграє в процесах європейської інтеграції стратегічне
значення.

Водночас українські реалії потребують активного інтегрування
ґендерних підходів у діяльність органів державної влади. Досвід ЄС
свідчить, що забезпечення рівності прав жінок і чоловіків не лише
гармонізує відносини всередині громадянського суспільства, але й
сприяє стабільному функціонуванню всіх без винятку сфер суспільного
життя. Саме тому державна політика вимагає реалізації принципів
ґендерної рівності як у суспільстві загалом, так і в його інституціях
зокрема.

Підписання Резолюції Ради Безпеки ООН №o1335 та інших
резолюцій щодо жінок, миру та безпеки є частиною зобов’язань
України та інструментом для досягнення істотної рівності між жінками
та чоловіками у суспільствах, де відбуваються військові конфлікти.
Тому для держави, яка перебуває в стані війни, ґендерне інтегрування
має вагоме значення у повсякденній політичній та військовій діяльності,
а також у конфліктних та постконфліктних ситуація.

З огляду на актуальність проблеми, доцільно зазначити наступне:
1. Україна за роки своєї незалежності не лише підписала низку

міжнародно-правових актів, в яких викладені положення, що
закладають підвалини ґендерної рівності, але й взяла на себе
зобов’язання щодо їх виконання. До таких документів зокрема
відносяться: Загальна декларація прав людини (ООН, 1948 р.),
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ООН, 1966 р.),
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (ООН,
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1966 р.), Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
(ООН, 1979 р.) та Факультативний протокол до неї (ООН, 1999 р.),
Віденська декларація прав людини (Рада Європи,1993 р.),
Копенгагенська Декларація про соціальний прогрес (ООН, 1995 р.),
Пекінська Декларація та Платформа дій, прийняті на Четвертій
всесвітній конференції зі становища жінок (ООН, 1995 р.), Політична
декларація й Підсумковий документ «Подальші заходи й ініціативи
щодо здійснення Пекінської декларації і Платформи дій», прийняті на
Спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН з порядком денним
«Жінки у 2000 році: рівність між жінками і чоловіками. Розвиток і мир у
ХХІ столітті» (ООН, 2000 р.), Резолюція Ради Безпеки ООН №1325
(ООН, 2000 р.); Декларація тисячоліття ООН «Цілі тисячоліття»,
затверджена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН (ООН, 2000 р.),
Резолюція Ради Безпеки ООН №1820 (ООН, 2008 р.) тощо.

2. Сприяння динаміці змін у правовому статусі українського
жіноцтва та розробка Стратегії ґендерної рівності відбувається
внаслідок плідної співпраці з Європейським Союзом. Узагальнення
європейськими інституціями розроблених державами-членами
ґендерних стратегій та набутих соціальних практик дозволило
накопичити значний практичний досвід країн Центрально-Східної
Європи, що уможливлює його використання в українських реаліях.
Інтегруючись до європейського політико-правового простору, Україна
зобов’язалася гармонізувати національне законодавство з  правовими
актами ЄС та Ради Європи. Нормативно-правовим підґрунтям цього
процесу стали Європейська конвенція про захист прав людини та
основних свобод (1950 р.), Європейська соціальна хартія (1961 р.,
переглянута у 1999 р.), Декларація про рівноправність жінок і чоловіків
(1988 р.), Заключна декларація та План дій, прийняті на другому саміті
глав держав і урядів (1997 р.), Декларація РЄ про застосування
рекомендацій Комісії із захисту гідності жінок і чоловіків на робочому
місці, включаючи Кодекс практичних дій щодо боротьби проти
сексуальних домагань (1991 р.), Рекомендація Комітету міністрів РЄ
«Про збалансоване представництво жінок та чоловіків в процесі
прийняття політичних та суспільних рішень» (2003 р.), Європейська
конвенція з питань боротьби проти торгівлі людьми (2005 р.) тощо.
Саме тому ґендерна політика в Україні, особливо в умовах обраного
курсу на побудову європейських демократичних інститутів, набуває
якісно нових, цінністно орієнтованих ознак.

3. Нові перспективи в сфері ґендерної політики відкрилися завдяки
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підписанню та ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС. Адже
забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків, боротьба з
дискримінацією за статевою ознакою – важливі цілі співробітництва,
визначені Угодою. Упродовж 3–4 років у національне законодавство
має бути імплементовано 6 директив ЄС, орієнтованих на реалізацію
цих цілей: 1) Директива Ради № 2000/43/ЄС від 29.06.2000 р. про
реалізацію принципу рівного ставлення незалежно від расового чи
етнічного походження; 2) Директива Ради № 2000/78/ЄС від 27.11.2000
р., що встановлює загальну систему рівного ставлення у сфері
зайнятості та професійної діяльності; 3) Директива Ради № 2004/113/ЄС
від 13.12.2004 р. про реалізацію принципів рівного ставлення до
чоловіків та жінок у питаннях доступу та постачання товарів та послуг;
4) Директива Ради № 96/34/ЄС від 3.06.1996 р. про рамкову угоду щодо
батьківської відпустки; 5) Директива Ради № 92/85/ЄЕС від 19.10.1992
р. про встановлення заходів із заохочення поліпшення безпеки та гігієни
праці вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, чи
годувальниць (десята окрема Директива у значенні статті 16(1)
Директиви № 89/391/ЄЕС);  6) Директива Ради № 79/7/ЄЕС від
19.12.1978 р. про поступове запровадження принципу рівного ставлення
до чоловіків та жінок у сфері соціального забезпечення. Директивні
документи у комплексі з використанням найкращих практик ЄС дали
змогу включити проблематику ґендерної рівності до «Стратегії
розвитку державного управління на період 2016-2020 років»,
«Концепції Державної програми забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року», «Стратегії
упровадження ґендерної рівності та недискримінації у сфері освіти
«Освіта: ґендерний вимір – 2020».

4. Міжнародний досвід демонструє, що проблемам ґендерної
рівності як нової якості людського розвитку розвинені держави світу
приділяють пильну увагу. Проте Україна, як це не прикро, займає не
кращі позиції. Згідно даних, які містяться у доповіді про людський
розвиток за 2017 р., Індекс ґендерного розвитку, який визначається на
основі Індексу людського розвитку окремо для чоловіків і жінок,
підтверджує стан ґендерної нерівності в державі. Принагідно варто
зазначити, що за Індексом ґендерного розвитку Україна отримала 1,000,
що свідчить про практично рівні права та можливості жінок і чоловіків
щодо рівня здоров’я, освіти та розпорядження економічними ресурсами.
Однак, за Індексом ґендерної нерівності Україна опустилася з 55 (у 2016
р.) на 61 місце серед 160 країн за індексом 2017 р. (Індекс визначає
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нерівність чоловіків і жінок за рівнем репродуктивного здоров’я та
економічної активності) [1].

Водночас варто зазначити, що у Звіті з глобального ґендерного
розриву за 2018 рік, представленого Світовим економічним форумом,
Україна займає 65-те місце зі 149 країн світу (роком раніше – 61-ше
місце зі 144 країн) [2]. Індекс обчислюється на підґрунті статистичних
даних щодо співвідношення нерівності між чоловіками та жінками в
чотирьох важливих сферах: економічна участь і кар’єрні можливості,
освіта, здоров’я і виживання, політичні права і можливості.

5. За роки незалежності Україні вдалося сформувати основні
засади державної ґендерної політики. У процесі вдосконалення
законодавства деякі положення нормативно-правових документів
зазнали позитивної ґендерної еволюції. Пріоритети державної політики
України в питаннях ґендеру значною мірою перекликаються з
положеннями ґендерної політики ЄС, зокрема, щодо досягнення засад
ґендерної рівності, використовуючи метод позитивних дій;
попередження статевої дискримінації; забезпечення рівної участі жінок
та чоловіків в прийнятті суспільно важливих рішень; створення умов та
можливостей гармонійного поєднання роботи та родини; «підтримка
сім’ї, формування відповідального материнства та батьківства»;
виховання ґендерної культури в українському соціумі; ліквідація
інформації, яка принижує гідність за статевою ознакою.

Враховуючи неможливість на сучасному етапі запровадити принцип
ґендерної паритетності за допомогою механізмів, які діють або ще не
відпрацьовані, держава повинна на деякий час взяти на себе здійснення
певного протекціонізму щодо забезпечення ґендерної рівності тієї
соціальної статі, яка перебуває у дискримінаційному становищі.

6. До національного механізму забезпечення рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків, який складається із системи органів,
наділених повноваженнями у цій сфері, належать: Верховна Рада
України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,
Кабінет Міністрів України, центральні виконавчі органи влади, органи
місцевого самоврядування, добровільні об’єднання громадян.
Структура і основні функції національного механізму визначені
Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків» [3] та Указом Президента України «Про удосконалення
роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» [4]. У
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червні 2017 р. запроваджено посаду Урядового уповноваженого з
питань ґендерної політики.

При центральних органах виконавчої влади й обласних державних
адміністраціях було створено ряд інституцій, відповідальних за
реалізацію ґендерної політики:

1) Ґендерні робочі групи та координаційні ради;
2) Міжвідомчу раду з питань сім’ї, ґендерної рівності,

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії
торгівлі людьми (Кабінет Міністрів);

3) У структуру Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини була введена посада Представника Уповноваженого з питань
дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності, а також
створено Сектор з питань ґендерної рівності;

4) Експертну раду з питань розгляду звернень за фактами
дискримінації за ознакою статі – консультативно-дорадчий орган, що
діє на постійній основі при Міністерстві соціальної політики України.

5) Інститут радників з питань ґендерної політики при головах
місцевих  адміністрацій.

7. Національну основу ґендерного законодавства, спрямованого на
забезпечення жінками і чоловіками своїх прав і можливостей,
становлять: Конституція України, яка закріпила рівність прав жінки і
чоловіка (ст. 3, 21, 24, 51), Кодекс законів про працю України, Сімейний
кодекс України, Цивільний кодекс України, Кримінальний кодекс
України, закони України про освіту, пенсійне забезпечення, державну
допомогу сім’ям з дітьми, охорону праці, охорону здоров’я тощо.

Базовим нормативно-правовим актом, орієнтованим на досягнення
ґендерної рівності у всіх сферах життєдіяльності суспільства та
ліквідації дискримінації за ознакою статі став Закон України «Про
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Закон
визначає основні напрями державної політики щодо забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, уперше дає офіційне
тлумачення термінам «дискримінація за ознакою статі», «сексуальні
домагання», «ґендерна рівність» тощо. Цим Законом визначаються
повноваження Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини, Кабінету Міністрів України, органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Окремо
визначаються повноваження спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та
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можливостей жінок і чоловіків, а також уповноважених осіб
(координаторів) з питань забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків в органах виконавчої влади та органах місцевого
самоврядування.

8. Важливим інструментом удосконалення законодавства з
урахуванням принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є
ґендерно-правова експертиза. Законом України «Про забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» передбачено проведення
ґендерно-правової експертизи законопроектів, порядок якої
розробляється Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету
Міністрів України №504 від 12 квітня 2006 року обов’язок проведення
ґендерно-правової експертизи покладено на Міністерство юстиції. На
сьогодні такий порядок вже не видається доцільним, оскільки обсяг
нормативно-правових актів значно перевищує спроможність невеликого
підрозділу Мін’юсту, відповідального за проведення такої експертизи.
Окрім того, такий підхід обмежує можливості розвитку спроможності
тих органів влади, які розробляють нормативно-правові акти, бо у них
відсутня мотивація розвивати цю спроможність, а тому продовжується
маргіналізація процесу ґендерного інтегрування загалом. Методологія
пілотної експертизи на відповідність законопроектів принципу рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків ґрунтується на положеннях
законів України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в
Україні» та «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків», її підходи можна використовувати як антидискримінаційні і
для інших груп захищених ознак.

9. Для системного розуміння проблематики та шляхів подолання
кризових явищ важливо враховувати наскрізність ґендерного
компонента. Це співзвучно з тим, що називається ґендерним
інтегруванням (gender mainstreaming). Таким терміном 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 та досвід і жінок, і чоловіків є
інтегральним виміром проектування, впровадження, моніторингу та
оцінки політик і програм в усіх політичних, економічних і соціальних
сферах таким чином, щоб жінки і чоловіки на рівних користалися
плодами цих політик і програм. Ґендерне інтегрування дозволить
змінити парадигму політичного розвитку з акцентом на реальні потреби
жінок і чоловіків, забезпечити краще використання людських ресурсів з
урахуванням впливів на жінок і чоловіків, візуалізувати проблеми
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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.

10. Важливим критерієм визначення ґендерного балансу в
суспільстві є індикатори вимірювання ґендерної рівності. Під ними
розуміють покажчики, які використовують якісні і кількісні показники
для відображення ґендерно значущих змін, які відбуваються в
суспільства протягом певного періоду часу. Ґендерні індикатори містять
прямі вказівки становища жінок щодо певного нормативного стандарту.
Вони – необхідна і корисна складова, в поєднанні з іншими оцінними
техніками, для вимірювання результатів діяльності держави, як у
спільних проектах, так і в спеціальних ініціативах, здійснюваних в
країні, які націлені на врахування інтересів обох соціально-статевих
груп населення. Кількісні індикатори ґрунтуються на інформації,
отриманій в результаті проведення переписів, опитувань, підрахунків і
адміністративних записів і є мірилом економічних та інших аспектів
рівня і якості життя. Користь ґендерних індикаторів обумовлена їх
здатністю вказувати на зміни в статусі і ролі жінок і чоловіків у часі і,
таким чином, вимірювати чи досягається мета ґендерної справедливості
[5]. Статистика лише віддзеркалює факти, а індикатори відрізняються
від звичайної статистики тим, що вони включають порівняльний аналіз
щодо певної норми, інтерпретацію отриманого результату. Тому,
ґендерна статистика забезпечує фактичні дані (інформацію) про статус
жінок і чоловіків, а ґендерний індикатор вказує на прямі докази статусу
жінки чи чоловіка відносно певного нормативного стандарту, або
референтної групи.

11. У сфері забезпечення рівності жінок і чоловіків в Україні існує
чимало невирішених проблем, що вимагають вжиття відповідних
заходів. По-перше, потребує вирішення питання щодо узгодження
українського законодавства з європейськими принципами рівності та
недискримінації, передусім, прийняття Закону «Про ратифікацію
Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і
домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» [6]. По-друге,
невідкладним завданням законодавців є вироблення спеціальних
антидискримінаційних норм та санкцій за порушення ґендерного
законодавства. По-третє, необхідно розширити повноваження
Урядового уповноваженого з питань ґендерної політики щодо його
впливу на збільшення кількості ґендерно-орієнтованих державних
програм та на виділення під них відповідного фінансування або
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ресурсів. По-четверте, є потреба у посиленні контролю за введенням
тимчасових спеціальних заходів для забезпечення паритетного
представництва жінок та чоловіків при прийнятті рішень на всіх рівнях.
По-п’яте, необхідно збільшити фінансування державної та регіональних
програм забезпечення рівності жінок та чоловіків, виконати необхідні
дії щодо забезпечення виконання чинних національних програм та
планів. По-шосте,  вкрай необхідно створити належні умови для
здійснення ґендерної експертизи державного та місцевого бюджетів.
По-сьоме, вбачається необхідним створення юридичних механізмів
реалізації прав жінок та чоловіків, які потенційно можуть стати
жертвами подвійної дискримінації (учасники АТО, внутрішньо
переміщені особи, особи до пенсійного та пенсійного віку,
жінки(батьки)-одинаки, жінки-військовослужбовці, батьки, що
перебувають у відпустці по догляду за дитиною тощо). По-восьме,
необхідно налагодити тісну взаємодію між Центрами ґендерних
досліджень, Центрами ґендерної освіти та громадськими організаціями
щодо запровадження спеціальних освітніх програм для державних
службовців, депутатів всіх рівнів, суддів, правоохоронців. По-дев’яте, з
метою популяризації Стратегії ґендерної рівності та положень про
недискримінацію за статевою ознакою розробити механізми соціальної
взаємодії за участю ЗМК, представників державних та недержавних
інституцій. По-десяте, ширше залучати інститути громадянського
суспільства до Національного механізму забезпечення рівних прав
жінок та чоловіків у вирішення питань із дотримання прав жінок та
запобігання ґендерному насильству, забезпечення моніторингу
ґендерного балансу в органах державної влади, місцевого
самоврядування та партійних структурах на місцях.

Викладене вище дозволяє зробити наступні висновки:
1. Міжнародний досвід розробки та впровадження стратегій

ґендерної рівності, накопичений ООН, Радою Європи та ЄС заклав
вагоме нормативно-правове підґрунтя для здійснення ґендерних
перетворень в Україні, юридичного регулювання процесів забезпечення
рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у різних сферах
суспільного життя. А продемонстрований передовий досвід має сповна
застосовуватися та примножуватися державними та недержавними
інституціями при розробці, прийнятті й провадженні національних
політико-правових актів та заходів у сфері ґендерної рівності.

2. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС додала імпульсу
темпам імплементації ґендерних директив ЄС в українське
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законодавство. Проте українська влада не поспішає з цим процесом.
Зачасту акти, розроблені у його рамках, не відповідають запропонованим
заходам, простежується продовження застосування «захисного та
заборонного принципів», а не принципу поліпшення умов праці.

3. Позиції України у світових рейтингах ґендерного розриву не
свідчать про катастрофічний стан політики недискримінації в країни.
Натомість, результати міжнародних досліджень яскраво демонструють
відставання України від загальносвітових тенденцій і відсутність
результативної ґендерної політики, на відміну від інших держав.

4. Національні пріоритети з ґендерної рівності не завжди
узгоджуються з іншими стратегічними пріоритетами, що обумовлює
недостатню увагу до питань ґендерної рівності на національному рівні.
Принципи узгодження простежуються на нормативному рівні, але брак
чітких довгострокових національних пріоритетів робить їх
фрагментарними.

5. Незважаючи на приєднання до міжнародних угод та ухвалення
національного законодавства про рівні права і можливості жінок і
чоловіків, спостерігається брак політичної волі щодо реалізації ґендерних
перетворень на рівні керівних ланок законодавчого і виконавчих органів
та на рівні місцевої влади. Адже реальні зрушення у цій сфері потребують
сталих інституційних механізмів, коригування значної кількості
законодавчих актів, розробки нормативних санкцій та стимулів.

6. Для ефективного функціонування національного механізму
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків ґендерний
принцип має бути інтегрованим у програми та бюджети на всіх рівнях.
Важливу роль відіграє міжсекто- ральний підхід, який передбачає
введення посад радників з ґендерних питань, діяльність
консультативно-дорадчих органів з ґендерних питань, створення та
підтримку діяльності ґендерних ресурсних та освітніх центрів.

7. Загалом українське законодавство вважається ґендерно
нейтральним, оскільки не містить відверто дискримінаційних положень
щодо жінок або чоловіків, не встановлює суттєвих відмінностей у
їхньому правовому статусі. Проте значна частина законодавчих норм не
сприяє усуненню ґендерних диспропорцій та вирівнянню правового
становища жінок і чоловіків у тих сферах, де вони відчувають
дискримінацію.

8. Обов’язок проведення ґендерно-правової експертизи,
покладений на Мінюст, є неможливим у виконанні, оскільки обсяг
нормативно-правових актів значно перевищує спроможність його
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невеликого підрозділу, відповідального за проведення такої експертизи.
Тому на сьогодні у її проведенні відсутні реально вмотивовані суб’єкти.

9. Ґендерний мейнстримінг (пріоритетизація ґендеру) передбачає
впровадження проблематики рівності статей на всі рівні суспільства
через організацію системи її врахування при прийнятті політичних
рішень. З одного боку, ґендерний мейнстримінг привертає увагу до
соціально зумовлених відмінностей в досвіді та можливостях жінок і
чоловіків, а, з іншого, абсолютизує ці відмінності, вкорінюючи їх в
біології двох статей, та нівелює розмаїтість людського досвіду, а також
ґендерних варіацій.

10. Ґендерний індикатор є один із головних показників
ефективності стратегій і перспективності виконання програм. Тому
жодна поважна міжнародна організація не підтримує програми та
проекти, в яких відсутній ґендерний індикатор, що має бути включений
до всіх міжнародних та національних програм і є пріоритетним
показником ефективності їх реалізації.

11. Досягнення Цілей сталого розвитку в Україні буде неможливим
без забезпечення ґендерної рівності в різних сферах життя українського
суспільства. Тому показник ґендерного розриву є індикатором для
оцінювання внутрішньої ситуації, інструментом для вивчення
проблемних моментів в соціальній політиці, установкою для розробки
механізмів щодо зменшення ґендерного розриву і відстеження їхньої
ефективності з плином часу.
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