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У статті розглянуто нормативно-зако-
нодавче підґрунтя регулювання гендерних 
відносин в Україні. У статті з’ясовано, що 
правове регулювання державної гендерної 
політики здійснюється нормативно-право-
вими актами двох рівнів: наднаціонального 
та національного, проаналізовано законо-
давчі акти кожного рівня.
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В статье рассмотрено нормативно-
законодательную основу регулирования 
гендерных отношений в Украине. В ста-
тье выяснено, что правовое регулирование 
государственной политики осуществля-
ется нормативно-правовыми актами двух 

уровней: наднационального и националь-
ного, проанализированы законодательные 
акты каждого уровня.
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Legal regulation of gender relations in Ukraine. 
The author explores the legislative and regula-
tory documents which determine gender rela-
tions in Ukraine. It is stated that legal regulation 
of governmental gender policy is implemented 
by legislative acts of two types: international and 
national. So the legislative acts of both levels are 
analyzed in the article. 
Key words: gender policy, gender relations, legis-
lative acts, governmental gender policy regulation.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
на зламі ХХ – ХХі століть проблема забезпечення 
рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, 
яка розглядалась у контексті прав людини, стала 
одним з пріоритетів суспільних та політичних про-
цесів у світі. Подальший розвиток україни вимагає 
включення у всі сфери соціального життя усього 
населення незалежно від статі як рівноправних, 
незалежних, активних суб’єктів державотворення, 
культурного та соціального розвитку, власної жит-
тєтворчості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Зі здобуттям незалежності розпочався рух україни 
у бік інтеграції до міжнародної спільноти. у зв’язку 
з цим перед країною постали зобов’язання щодо 
імплементації міжнародних директив у сфері ген-
дерної рівності, що було закріплено в законодав-
стві. особливістю формування державної полі-
тики україни щодо забезпечення рівноправ’я жінок 
та чоловіків, вказує н.в. Грицяк [2] є те, що вона 
будується, з одного боку, на основі міжнародних 
нормативно-правових актів, ратифікованих украї-
ною, а по-друге, регулюється національними нор-
мативно-правовими актами щодо рівноправності 
між жінками та чоловіками. таким чином, правове 
регулювання державної гендерної політики в укра-
їні здійснюється нормативно-правовими актами 
двох рівнів: наднаціонального та національного. 
до нормативно-правових актів наднаціонального 
рівня відносять Загальну декларацію прав людини, 
конвенцію оон «Про ліквідацію всіх форм дискри-
мінації щодо жінок», декларацію тисячоліття оон, 
Пекінську Платформу дій, декларацію про викорі-
нення насильства стосовно жінок тощо. 

Мета статті – проаналізувати нормативно-
законодавче підґрунтя регулювання гендерних 
відносин в україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
долучившись до CEDAW, україна взяла на себе 

зобов’язання періодично звітувати про виконання 
конвенції у поточний період. З ратифікацією ука-
зом Президії верховної ради урср у 1981 р. 
названої конвенції оон [4] був покладений поча-
ток формування гендерного законодавства укра-
їни на рівні міжнародних стандартів. Подальшому 
прогресу в цьому напрямку сприяли конференції 
та зустрічі на вищому рівні з питань поліпшення 
становища жінок. так, на ііі всесвітній конферен-
ції, що відбулася у 1985 р. в найробі, було при-
йнято концепцію комплексного підходу до про-
блеми гендерної рівності («gender mainstreaming») 
яка передбачає «систематичну інтеграцію пріори-
тетів та потреб жінок та чоловіків до програм із 
соціальної політики для досягнення рівності, що 
супроводжуються врахуванням їх впливу… вже на 
етапі планування із подальшим моніторингом та 
оцінюванням» [17]. ставши незалежною, україна 
підтримує основні підходи організації об’єднаних 
націй і світового співтовариства щодо повної і рів-
ноправної участі жінок у політичному, економіч-
ному, соціальному і культурному житті на регіо-
нальному, державному і міжнародному рівнях. 

Програмним документом щодо реалізації най-
робійських перспективних стратегій та розробки 
гендерного законодавства у світі та україні стає 
1995 р. декларація, прийнята на іу всесвітній кон-
ференції в Пекіні, що містила платформу дій для 
розширення можливостей жінок [7]. в ній наголо-
шується, що права жінок є правами людини, що 
їх активне залучення до усіх сфер суспільного та 
приватного життя шляхом забезпечення всебічної 
й рівної участі у прийнятті рішень з економічних, 
соціальних, культурних і політичних питань має 
сполучатися з рівністю прав і відповідальністю 
жінок і чоловіків в сім’ї, на роботі й у широкому наці-
ональному та міжнародному контексті, аби жінки та 
чоловіки могли спільно працювати над вирішенням 
завдань XXI століття, відстоюючи свої власні інтер-
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еси, інтереси своїх дітей і суспільства в цілому. 
рівні права, можливості та доступ до ресурсів, рів-
ний розподіл сімейних обов’язків між чоловіками та 
жінками й гармонійне партнерство між ними мають 
ключове значення для їхнього добробуту і добро-
буту їхніх родин, а також для зміцнення демокра-
тії. у Платформі дій підкреслюється, що перед 
жінками постають загальні завдання, пов’язані з 
досягненням загальної мети – гендерної рівно-
сті в усьому світі, що можуть бути вирішені лише 
спільно й у партнерстві з чоловіками.

Протягом останніх тридцяти років у центрі уваги 
міжнародної спільноти знаходиться проблема 
насильства проти жінок, у тому числі домашнє 
насильство. ця проблема знайшла відбиток у ряді 
документів міжнародного права. найбільш повним 
і далекосяжним документом у цій галузі є конвенція 
ради Європи про запобігання насильству стосовно 
жінок і домашньому насильству та боротьбу із 
цими явищами, яка була запропонована для підпи-
сання в стамбулі у 2011 р. стамбульська конвенція 
поєднала кращі світові стандарти та практики та 
відтворює сучасний погляд на права людини, який 
передбачає розуміння того, що боротьба з насиль-
ством стосовно жінок є обов’язком держави [5]. 
україна підписала конвенцію ще у 2011 р., тоді як 
підготовка до ратифікації затягнулась на декілька 
років, і триває досі, але окремі її положення вклю-
чені до українського законодавства.

вперше гендерний аналіз становища жінок і 
чоловіків в українському суспільстві, міжстате-
вих відносин, місця й ролі кожної статі в розви-
тку громадянського суспільства був проведений в 
1999 р. в межах проекту Програми розвитку оон 
(Проон), результатом чого стало видання праці 
«Гендерний аналіз українського суспільства» [3]. 
у 2001 р. також як проект Проон та за підтримки 
міжнародного фонду «відродження» вийшла 
робота «Гендерна експертиза українського законо-
давства», а згодом – і результати гендерної експер-
тизи конституційного та галузевого законодавства. 
так розпочалася системна робота з гендерного 
аналізу різних сфер суспільного та політичного 
життя україни, що передувало обґрунтуванню кон-
цептуальних засад правового регулювання рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків. 

до документів національного законодавства 
у сфері забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок та чоловіків відноситься конституція україни, 
законодавчо-правові документи стосовно праці та 
зайнятості, шлюбу, сім’ї, охорони дитинства, мате-
ринства та батьківства, освіти, культури, охорони 
здоров’я, утворення і діяльності політичних пар-
тій, інших об’єднань громадян, органів виконавчої 
влади, державної служби тощо. 

стаття 24 конституції україни (1996 р.) [6] 
гарантує, що «Громадяни мають рівні конститу-
ційні права і свободи та є рівними перед законом. 

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 та чоловіка забезпечується наданням жін-
кам рівних з чоловіками можливостей у громад-
сько-політичній і культурній діяльності, у здобутті 
освіти та професійній підготовці, у праці та вина-
городі за неї, спеціальними заходами щодо охо-
рони праці та здоров’я жінок, встановленням пен-
сійних пільг, створенням умов, які дають жінкам 
можливість поєднувати працю з материнством, 
правовим захистом, матеріальною і моральною 
підтримкою материнства і дитинства, включаючи 
надання оплачуваних відпусток та інших пільг 
вагітним жінкам і матерям».

на виконання конституційних положень у 
2001 р. вийшов указ Президента україни «Про 
підвищення соціального статусу жінок в україні», 
а у 2005 р. було прийнято Закон україни «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків» [10]. метою Закону є «досягнення пари-
тетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах 
життєдіяльності суспільства шляхом правового 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі 
та застосування спеціальних тимчасових заходів, 
спрямованих на усунення дисбалансу між можли-
востями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, 
надані їм конституцією і законами україни». 

Прийняття названого Закону стимулювало роз-
виток національного законодавства у сфері забез-
печення рівних прав і можливостей людей жінок 
і чоловіків. на його основі Постановою кабінету 
міністрів україни у 2006 р. було запроваджено 
гендерно-правову експертизу законодавства. 
Головною метою подібної експертизи є надання 
висновку щодо відповідності законопроектів прин-
ципу забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків. висновок експертизи має бути 
обов’язковою складовою пакета документів, що 
подаються разом з проектом нормативно-право-
вого акту до розгляду. відповідно до Закону укра-
їни «Про забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків» вносяться зміни в чинні та розро-
бляються нові закони та нормативно-правові акти. 
у 2006 р. прийнято державну програму з утвер-
дження гендерної рівності в українському суспіль-
стві на період до 2010 року, у 2012 р. затверджений 
Закон україни «Про засади запобігання та протидії 
дискримінації в україні» [12]. 

Протягом наступних шести років після при-
йняття закону при органах виконавчої влади було 
створено ряд інституцій, відповідальних за реалі-
зацію гендерної політики, зокрема, гендерні робочі 
групи та координаційні ради, міжвідомчу раду з 
питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 
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розвитку, запобігання насильству в сім’ї та проти-
дії торгівлі людьми при кабінеті міністрів, запро-
ваджена посада Представника уповноваженого з 
питань дотримання прав дитини, недискримінації 
та гендерної рівності, а також створено сектор з 
питань гендерної рівності, при міністерстві соці-
альної політики було створено експертну раду з 
питань розгляду звернень за фактами дискриміна-
ції за ознакою статі. 

однак, протягом виборчо-політичного циклу 
2010–2013 рр. через адміністративну реформу та 
внаслідок політичного опортунізму з боку уряду 
національний механізм забезпечення гендерної 
рівності був фактично зруйнований. міністерство 
у справах сім’ї, молоді та спорту – центральний 
орган виконавчої влади, який відповідав за реа-
лізацію гендерної політики, у 2010 р. був розфор-
мований, а питання гендерної рівності випали зі 
сфери спеціальної компетенції урядових струк-
тур. Пізніше частина повноважень була передана 
міністерству соціальної політики, яке на сьогодні 
виступає спеціально уповноваженим централь-
ним органом виконавчої влади щодо національ-
ного плану дій «Жінки, мир, безпека».

відновлення діяльності дорадчих та консуль-
тативних органів з питань прав жінок та гендерної 
рівності розпочалося у 2015–2016 рр. – віднов-
лена експертна рада з питань протидії дискри-
мінації за ознакою статі, продовжує роботу між-
відомча рада з питань сім’ї, гендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання насильства 
в сім’ї та протидії торгівлі людьми (підпорядко-
вана кабінету міністрів україни). При міністерстві 
соціальної політики створена міжвідомча робоча 
група щодо запровадження ґендерно-орієнтова-
ного бюджетування, а при міністерстві освіти – 
робоча група з питань політики гендерної рівності, 
при обох міністерствах на громадських засадах 
працюють радники з гендерних питань. часто ці 
органи дублюють діяльність одне одного, що не 
покращує результат.

угода про асоціацію з Європейським союзом, 
серед цілей якої були забезпечення рівних можли-
востей жінок і чоловіків, боротьба з дискримінацією, 
сприяла відновленню розвитку гендерної політики 
в україні стала [1]. результатом стала «державна 
програма забезпечення рівних прав та можливос-
тей жінок і чоловіків на період до 2016 року». кон-
цепції наступної державної програми на період до 
2021 р. не були схвалені кабінетом міністрів, як 
і розроблена міністерством освіти та науки укра-
їни стратегія упровадження гендерної рівності та 
недискримінації у сфері освіти «освіта: гендерний 
вимір – 2020».

у 2017 р. була схвалена концепція держав-
ної соціальної програми забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків на період 
до 2021 року [14], запроваджено посаду урядо-

вого уповноваженого з питань гендерної політики 
[15], прийнятий Закон україни «Про освіту» [13], 
у якому, серед іншого, передбачено також норму 
про обов’язковість здобуття учнями компетент-
ності, пов’язаної з усвідомленням рівних прав і 
можливостей. Гучний резонанс викликали при-
йняті протягом 2017–2018 рр. нормативно-зако-
нодавчі акти, спрямовані на виконання законів 
україни «Про забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків» та «Про засади запо-
бігання та протидії дискримінації в україні» – у 
2017 був прийнятий Закон україни «Про запобі-
гання та протидію домашньому насильству» [11], 
міністерством охорони здоров’я був скасований 
наказ, що забороняв жінкам 450 професій [8], а 
у наступному році вийшов Закон «Про внесення 
змін до деяких законів україни щодо забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час 
проходження військової служби у Збройних силах 
україни та інших військових формуваннях» [9]. 

суттєво, що у законодавстві україни з забез-
печення рівних прав та можливостей чоловіків 
та жінок передбачено реалізацію субстантивної 
моделі рівності засобами «позитивних дій». так, 
Закон україни «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» (2005 р.) визна-
чає такі дії як «спеціальні тимчасові заходи, що 
мають правомірну об’єктивно обґрунтовану мету, 
спрямовану на усунення юридичної чи фактичної 
нерівності у можливостях жінок і чоловіків щодо 
реалізації прав і свобод, встановлених конститу-
цією і законами україни» [10], а Закон «Про засади 
запобігання та протидії дискримінації в україні» 
(2012) уточнює мету позитивних дій – «усунення 
юридичної чи фактичної нерівності у можливостях 
для особи та/або групи осіб реалізовувати на рів-
них підставах права і свободи, надані їм конститу-
цією і законами україни» [10]. однак, визначивши 
мету позитивних дій, Закони не конкретизували 
умови та підстави їх запровадження та припи-
нення, механізми прийняття рішень щодо таких дій 
та контролю за їх здійсненням. Принагідно зазна-
чимо, що підтримка материнства і батьківства не 
підпадає під категорію позитивних дій, оскільки не 
є тимчасовим заходом. таким чином, українське 
законодавство у сфері забезпечення рівних прав 
та можливостей ще перебуває у стадії розвитку.

на сьогодні в україні розроблено законодавство 
щодо рівності прав і можливостей жінок і чоловіків, 
склався національний механізм його забезпечення, 
який представлений системою центральних органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
уповноваженого верховної ради з прав людини, уря-
дового уповноваженого з питань гендерної політики, 
інституту радників з гендерних питань, інститутів 
громадянського суспільства. однак, залишається 
недостатнім нормативне, фінансове та інституційне 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоло-
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віків. на рівні керівних ланок законодавчого і вико-
навчих органів та на рівні місцевої влади спостеріга-
ється брак політичної волі щодо реалізації гендерних 
перетворень. наприклад, за результатами моніто-
рингу виконання національної стратегії у сфері прав 
людини [16], із 67 пунктів, що стосуються прав жінок, 
станом на кінець 2017 р. тільки 13 (або 19%) були 
виконані повністю, ще 9 (13%) – виконані частково. 
у стані виконання значилися 32 заходи (47%), навіть 
попри те, що термін виконання значної частини з 
них сплив іще у 2015-2016 рр. невиконаних і таких, 
інформацію про виконання яких було надано не по 
суті – 14 (або 21%) [1].

Висновки. таким чином, зазначимо, що 
оскільки гендерна рівність загальним принципом 
прав особи, то норми будь-якої галузі права мають 
певний гендерний вимір, та повинні відповідати 
цим загальним принципам. одним з ефективних 
засобів вирівнювання позицій чоловіки та жінки 
в усіх сферах суспільного життя – наполегливий 
розвиток гендерної культури егалітарного типу, 
перш за все в умовах вищої освіти, яка стає кінце-
вим щаблем соціалізації у професійному, громад-
ському та сімейному житті.
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