ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В.М. КОРЕЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В.М. КОРЕЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису

КРУГОВА СВІТЛАНА САМУЇЛІВНА
УДК 342.722

ДИСЕРТАЦІЯ
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ
В УКРАЇНІ

081 – «Право»
Подається на здобуття ступеня доктора філософії
Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і
текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
__________________С.С. Кругова

Науковий керівник - Шемшученко Юрій Сергійович
доктор юридичних наук, професор,
академік НАН України

Київ – 2021

АНОТАЦІЯ
Кругова С.С. Конституційно-правове забезпечення ґендерної рівності в
Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081
«Право» (08 – Право). – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України; Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Київ, 2021.
Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу проблематики
конституційно-правового забезпечення ґендерної рівності в Україні.
У роботі з’ясовано наукову інтерпретацію та зміст особливостей забезпечення
рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні. Установлено, що відсутність
будь-якої дискримінації є однією з основоположних засад демократичного
суспільства. Відтак закріплення в Конституції відповідних положень було логічним
продовженням політики побудови суспільних відносин з новим вектором розвитку.
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проголошення незалежності для встановлення відправної точки трансформації
суспільних відносин. Встановлено, що юридична рівність – це встановлена в законі
рівність суспільного становища людей, прав та обов’язків громадян та однаковий
ступінь відповідальності осіб, що виключає будь-які переваги чи привілеї окремих
осіб. Відзначено відсутність єдиного визначення гендеру, яке мало б універсальний
характер. Пов’язано це зі складністю самого явища, яке увібрало досить значну
сукупність характерних ознак, що ускладнює чітке формулювання його визначення.
Зроблено висновок, що гендером є сукупність норм, що формують модель
соціальних взаємин та передбачають визначення вектору поведінки особи в
залежності від її біологічних ознак. Саме стать, як біологічна ознака особи, є
критерієм застосування до неї окремих соціальних норм із визначенням її соціальнорольового статусу. Резюмовано, що під гендерною рівністю слід розуміти стан
законодавства з належним забезпеченням рівних прав та свобод для представників
різних статей, що уособлює систему гарантування рівних можливостей у реалізації
своїх прав як чоловіками, так і жінками у всіх сферах життєдіяльності суспільства із
врахуванням особливостей кожної статі з метою економічного, політичного,

соціального і культурного розвитку особистості. Визначено, що в нормах
Конституції України закріплено такі особливості забезпечення рівності прав і
свобод жінок і чоловіків в Україні: 1) беззаперечна рівність жінок і чоловіків у всіх
сферах життя, яка гарантується та охороняється державою; 2) відсутність будь-якої
дискримінації в правах; 3) невідчужуваність і непорушність рівності людей у своїй
гідності та правах. На основі даних підходів встановлено, що є забезпеченням
рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні. З’ясовано, що саме ґендерна
рівність пов’язана зі змінами статусу чоловіка і жінки, що залежить від окремих
стереотипних уявлень про їхню роль у традиційному суспільстві. Незавершеність
відповідних перетворень зумовлює дисбаланс і відсутність однозначності в
уявленнях про моделі поведінки чоловіків і жінок. При цьому усталеність бачень
соціальної ролі та моделі поведінки чоловіків і жінок уповільнюють прогрес у
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приналежності до окремої статі. Тому на сьогодні у вітчизняному законодавстві
встановлено беззаперечну рівноправність жінок і чоловіків у всіх сферах життя, яка
гарантується та охороняється державою і яка охоплює однакові умови для реалізації
рівних прав і свобод жінок і чоловіків, відсутність обмежень і привілеїв за ознакою
статі та рівні можливості для захисту своїх прав.
Розкрито історіографію та методологічні основи доктринальних досліджень
конституційно-правових засад забезпечення рівності прав і свобод жінок.
Встановлено, що виділяючи в історіографії досліджень рівності прав і свобод жінок
та чоловіків в Україні етапи розвитку, варто акцентувати увагу на наступному: 1
етап (1991-2001 р.р) - характеризується відсутністю наукових досліджень рівності
прав і свобод жінок та чоловіків в Україні; 2 етап (2001 рік – дотепер) –
характеризується перманентним науковим інтересом до питання рівності прав і
свобод жінок та чоловіків в Україні зі сторони науковців галузей юридичної науки,
педагогіки, соціології, політології, державного управління тощо.
Досліджено ретроспективу становлення рівності прав і свобод жінок і
чоловіків у світі та на території України. Встановлено, що на світовому рівні ідея
рівноправності жінок та чоловіків почала формуватися у період з кінця XVIII –

початок ХХ століття. Виділено наступні особливості даного періоду у контексті
становлення рівності прав і свобод жінок та чоловіків: 1) права жінок були
розширені, особливо у частині соціально-економічних, політичних, спадкових та
сімейних прав; 2) права жінок отримали своє нормативне закріплення, при чому як
на національних рівнях, так і на міжнародно-правовому; 3) змінився сам підхід до
розуміння ролі жінок у суспільстві (зокрема, розпочалась боротьба із жіночим
рабством); 4) фактично у цей період рівноправ’я встановлювалось за наступними
напрямками: боротьба із злочинністю, спрямованою проти жінок; удосконалення
національних законодавств в частині розширення прав жінок; залучення жінок до
праці та виборів; розширення прав жінок як члена сім’ї. Зроблено висновок, що
становлення рівності прав і свобод чоловіків та жінок від моменту закінчення другої
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особливостями: 1) у зазначений період було прийнято міжнародне законодавство,
яке фактично урівняло у правах чоловіків та жінок; 2) було суттєво розширено
соціально-економічні, політичні, освітні та сімейні права жінок; 3) виникли ідейнополітичні течії, які у тому числі мали на меті зрівнювання у правах чоловіків та
жінок (лібералізм, фемінізм, соціалізм). В наші дні розвиток рівності прав і свобод
жінок та чоловіків відбувається передусім на рівні національних законодавств.
Проаналізовано конституційні та законодавчі гарантії забезпечення рівності
прав і свобод жінок і чоловіків в Україні. Встановлено, що класифікації
конституційних та законодавчих гарантій повинні будуватись на певному чіткому
критерії, який би найперше розділяв чітку різницю між ними. Саме таким критерієм
є рівень деталізованості. Так, певні гарантії рівності прав і свобод чоловіків та жінок
зустрічаються лише в Конституції та відповідно й здійснювати їх аналіз можливо
лише на основі даної інформації. Така ситуація стосується діяльності деяких
державних органів як то Верховна рада України або ж Президент України. Разом з
тим, в законодавчих актах деякі гарантії більш конкретизовані, а отже й більш
доречним буде їх віднесення саме до рівня законів, що надасть можливість
проаналізувати

їх

більш

широко.
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конституційні гарантії забезпечення можливості рівного втілення прав та свобод

чоловіками й жінками та конституційні гарантії забезпечення втілення прав та
свобод щодо рівності чоловіків та жінок. Встановлено, що законодавчими
гарантіями є законодавчі гарантії рівності сімейних прав й свобод чоловіків та
жінок, законодавчі гарантії рівності права на працю та законодавчі гарантії рівності
втілення політичних та виборчих прав чоловіків та жінок. Досліджено, що сутністю
гарантії рівних прав і свобод у сімейному житті є встановлення однакових за
сутністю умов, можливостей та обов’язків чоловіків і жінок, що перебувають у
шлюбі, а також їхні можливості у вихованні спільних дітей. Рівність прав і свобод
полягає не у визначенні тотожних прав, а в однаковому за своїм обсягом правовому
статусі осіб, що реєструють шлюб або перебувають у ньому, а також у забороні
примушувати виконувати певні дії та застосувати фізичне чи психологічне
насильства до чоловіка або жінки.
Охарактеризовано міжнародне та національне законодавство із забезпечення
рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні. Констатовано, що міжнародноправовий механізм захисту рівності прав і свобод чоловіків і жінок містить два
елементи: міжнародно-правові норми та міжнародні органи. Міжнародно-правовими
нормами є: 1) ліквідація всіх форм дискримінації щодо жінок; 2) громадянство
заміжньої жінки; 3) збалансування представництва жінок і чоловіків у процесі
прийняття політичних і суспільних рішень; Директива РЄ 76/207/ЄЕС; Рішення
Європейського суду з прав людини. Міжнародними органами, які здійснюють
захист, є: 1) Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок; 2) Венеціанська Комісія
при Раді Європи; 3) Європейський суд з прав людини.
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ґендерної рівності та сформульовано шляхи їх вирішення із чіткими законодавчими
пропозиціями. Вирішення проблеми надання жінкам додаткових гарантій для
звільненні з військової служби запропоновано здійснити шляхом вилучення із
змісту Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» № 2232-XII
від 25.03.1992 положень, які встановлюють можливість звільнення з військової
служби на підставі наявності в жінок-військовослужбовців дитини віком до 18 років.
Для цього необхідно: 1) доповнити частини 4, 5 та 6 статті 26 Закону України «Про

військовий обов’язок і військову службу» № 2232-XII від 25.03.1992 та вилучити
умову «військовослужбовці-жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років» на
всіх підставах звільнення військовослужбовців з військової служби, зокрема
стосовно військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час
мобілізації; у разі припинення контракту з військовослужбовцями під час дії
особливого періоду; при звільненні з військової служби військовослужбовців, які
проходять кадрову військову службу під час дії особливого періоду; 2) узгодити
зазначені зміни з іншим законодавством, яке врегульовує порядок проходження
військової служби, зокрема Положення про проходження громадянами України
військової служби у Збройних силах України.
Резюмовано, що для вирішення проблеми порушення принципу рівної оплати
праці чоловіків і жінок за аналогічну роботу запропоновано доповнити статтю 94
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положенням:
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або

вповноважений ним орган виплачує працівникам рівну винагороду за виконану
ними роботу рівної цінності без будь-яких обмежень чи привілеїв за ознакою статі».
Аналогічне положення варто закріпити в Трудовому кодексі України в разі його
прийняття та статті 21 Закону України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від
24.03.1995. Підсумовано, що проблему відсутності норм, які встановлюють
відповідальність роботодавців за порушення ґендерної рівності, треба вирішити,
доповнивши Главу 5 «Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і
здоров’я населення» Кодексу України про адміністративні правопорушення статтею
«Порушення вимог законодавства про забезпечення рівних прав і можливостей
жінок і чоловіків» такого змісту: «Порушення вимог законодавства про
забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, зокрема ненадання
рівних прав і можливостей у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні
кваліфікації та перепідготовці, учинення порушень умов праці, які дозволяють
жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі, учинення
порушень у забезпеченні жінкам і чоловікам можливості суміщати трудову
діяльність із сімейними обов’язками, учинення порушень у здійсненні оплати праці
жінок і чоловіків за однаковою кваліфікацією та однакових умовах праці,

порушення вимог щодо вжиття заходів зі створення безпечних для життя і здоров’я
умов праці, порушення вимог до вжиття заходів щодо унеможливлення і захисту від
випадків сексуальних домагань та інших проявів насильства за ознакою статі,
порушення заборони пропонувати роботу в оголошеннях (рекламі) про вакансії
лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яку можуть
виконувати виключно особи певної статі, порушення заборони висувати різні
вимоги, надаючи перевагу одній із статей, вимагати від осіб, які влаштовуються на
роботу, відомості про особисте життя, народження дитини, порушення вимоги
вчиняти позитивні дії, спрямовані на досягнення збалансованого співвідношення
жінок і чоловіків у різних сферах трудової діяльності, а також серед різних категорій
працівників, порушення умов Закону України «Про забезпечення рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків» тягнуть за собою накладення штрафу на посадових
осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та
громадян –
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від

тридцяти
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ста

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення
порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було
піддано адміністративному стягненню, або ті самі діяння, учинені щодо вагітної
жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до
14 років, або дитину-інваліда, – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових
осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та
громадян –

суб’єктів

підприємницької

діяльності

від

ста

до

трьохсот

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
Вивчено позитивний зарубіжний досвід конституційних і законодавчих засад
забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків у країнах ЄС, на основі чого
обґрунтовано шляхи запозичення в національне законодавство.
Ключові слова: правове регулювання, конституційне законодавство, рівність
прав і свобод, конституційно-правові основи, ґендерна рівність, рівність чоловіків і
жінок, правове забезпечення рівності, конституційні гарантії.

SUMMARY
Krugova S.S. Constitutional and legal ensuring of gender equality in
Ukraine. – The qualifying scientific work on the rights of the manuscript.
Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 081 – Law. Institute of
State and Law of V.M. Koretsky National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of
State and Law of V.M. Koretsky National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021.
The dissertation is devoted to a complex and thorough analysis of the issues of
constitutional and legal support of gender equality in Ukraine.
The paper clarifies the scientific interpretation and content of the features of
ensuring equal rights and freedoms of women and men in Ukraine. It has been established
that the absence of any discrimination is one of the fundamental principles of a democratic
society. Thus, the enshrinement of the relevant provisions in the Constitution was a logical
continuation of the policy of building social relations with a new vector of development. It
was important to introduce rules of conduct from the beginning of the declaration of
independence to establish a starting point for the transformation of social relations. It is
established that legal equality is the equality of social status of people, rights and
responsibilities of citizens established by law and the same degree of responsibility of
persons, which excludes any advantages or privileges of individuals. There is a lack of a
single definition of gender, which would be universal. This is due to the complexity of the
phenomenon itself, which has absorbed a fairly large set of characteristics, which
complicates the clear formulation of its definition. It is concluded that gender is a set of
norms that form a model of social relations and provide for the determination of the vector
of behavior of a person depending on its biological characteristics. It is gender, as a
biological feature of a person, is a criterion for applying to it certain social norms with the
definition of its socio-role status. In summary, gender equality should be understood as the
state of legislation with adequate guarantees of equal rights and freedoms for members of
different sexes, which embodies a system of guaranteeing equal opportunities for men and
women in all spheres of society, taking into account the specifics of each sex. economic,
political, social and cultural development of the individual. It is determined that the norms
of the Constitution of Ukraine enshrine the following features of ensuring equality of

rights and freedoms of women and men in Ukraine: 1) indisputable equality of women and
men in all spheres of life, which is guaranteed and protected by the state; 2) absence of any
discrimination in rights; 3) inalienability and inviolability of equality of people in their
dignity and rights. Based on these approaches, it is established that it is to ensure equality
of rights and freedoms of women and men in Ukraine. It has been found that gender
equality is associated with changes in the status of men and women, which depends on
certain stereotypes about their role in traditional society. Incompleteness of the
corresponding transformations causes imbalance and lack of unambiguity in ideas about
models of behavior of men and women. At the same time, the persistence of visions of the
social role and patterns of behavior of men and women slow down progress in ensuring
equal rights and freedoms of individuals regardless of their gender. Therefore, today the
domestic legislation establishes unequivocal equality of women and men in all spheres of
life, which is guaranteed and protected by the state and which covers equal conditions for
the realization of equal rights and freedoms of women and men, lack of restrictions and
privileges on the basis of sex and equal opportunities right.
The historiography and methodological bases of doctrinal researches of
constitutional and legal bases of maintenance of equality of the rights and freedoms of
women are opened. It is established that highlighting the stages of development in the
historiography of studies of equality of rights and freedoms of women and men in
Ukraine, it is worth emphasizing the following: Stage 1 (1991-2001) - characterized by
lack of research on equality of rights and freedoms of women and men in Ukraine; Stage 2
(2001 - present) - is characterized by a permanent scientific interest in the issue of equality
of rights and freedoms of women and men in Ukraine by scholars in the fields of law,
pedagogy, sociology, political science, public administration and more.
A retrospective of the formation of equality of rights and freedoms of women and
men in the world and on the territory of Ukraine is studied. It is established that at the
world level the idea of equality of women and men began to take shape in the period from
the end of the XVIII - beginning of the XX century. The following features of this period
in the context of equality of rights and freedoms of women and men are highlighted: 1)
women's rights have been expanded, especially in terms of socio-economic, political,

hereditary and family rights; 2) women's rights have been enshrined in law, both at the
national level and at international law; 3) the approach to understanding the role of women
in society has changed (in particular, the fight against female slavery has begun); 4) in
fact, during this period, equality was established in the following areas: the fight against
crime against women; improvement of national legislation on women's empowerment;
involvement of women in work and elections; women's empowerment as a family
member. It is concluded that the formation of equality of rights and freedoms of men and
women from the end of World War II to the 80s of the twentieth century is characterized
by the following features: 1) during this period was adopted international law, which
effectively equalized the rights of men and women; 2) women's socio-economic, political,
educational and family rights were significantly expanded; 3) there were ideological and
political currents, which also aimed at equalizing the rights of men and women (liberalism,
feminism, socialism). Nowadays, the development of equality of rights and freedoms of
women and men takes place primarily at the level of national legislation.
The constitutional and legislative guarantees of ensuring equal rights and freedoms
of women and men in Ukraine are analyzed. It is established that the classifications of
constitutional and legislative guarantees should be based on a certain clear criterion, which
would first share a clear difference between them. This criterion is the level of detail.
Thus, certain guarantees of equality of rights and freedoms of men and women are found
only in the Constitution and, accordingly, their analysis is possible only on the basis of this
information. This situation concerns the activities of some state bodies, such as the
Verkhovna Rada of Ukraine or the President of Ukraine. At the same time, some
guarantees are more specific in legislative acts, and therefore it will be more appropriate to
refer them to the level of laws, which will provide an opportunity to analyze them more
broadly. Constitutional guarantees include constitutional guarantees to ensure equal
opportunities for the exercise of rights and freedoms by men and women and
constitutional guarantees to ensure the exercise of rights and freedoms with regard to
equality between men and women. It is established that the legislative guarantees are the
legislative guarantees of equality of family rights and freedoms of men and women, the
legislative guarantees of equality of the right to work and the legislative guarantees of

equality of implementation of political and suffrage rights of men and women. It has been
studied that the essence of the guarantee of equal rights and freedoms in family life is the
establishment of essentially equal conditions, opportunities and responsibilities of men and
women who are married, as well as their opportunities in raising joint children. Equality of
rights and freedoms is not in the definition of identical rights, but in the same legal status
of persons registering or staying in a marriage, as well as in the prohibition to force certain
actions and use physical or psychological violence against a man or woman.
International and national legislation on ensuring equal rights and freedoms of
women and men in Ukraine is described. It is stated that the international legal mechanism
for the protection of equality of rights and freedoms of men and women contains two
elements: international law and international bodies. International legal norms are: 1)
elimination of all forms of discrimination against women; 2) citizenship of a married
woman; 3) balancing the representation of women and men in the political and social
decision-making process; CoE Directive 76/207 / EEC; Judgment of the European Court
of Human Rights. The international bodies providing protection are: 1) the Committee on
the Elimination of Discrimination against Women; 2) the Venice Commission of the
Council of Europe; 3) The European Court of Human Rights.
The list of theoretical and practical problems of ensuring gender equality is
systematized and the ways of their solution are formulated with clear legislative proposals.
It is proposed to solve the problem of providing women with additional guarantees for
discharge from military service by removing from the content of the Law of Ukraine "On
Military Duty and Military Service" № 2232-XII of 25.03.1992 provisions establishing the
possibility of discharge from military service on the basis of female servicemen of a child
under 18 years of age. To do this, it is necessary to: 1) supplement parts 4, 5 and 6 of
Article 26 of the Law of Ukraine "On Military Duty and Military Service" № 2232-XII of
25.03.1992 and remove the condition "women servicemen who have a child (children)
aged up to 18 years of age ”on all grounds of dismissal of servicemen from military
service, in particular in respect of servicemen serving in the army during mobilization; in
case of termination of the contract with servicemen during the special period; upon
discharge from military service of servicemen who are undergoing military service during

a special period; 2) to coordinate these changes with other legislation that regulates the
procedure for military service, in particular the Regulations on military service of citizens
of Ukraine in the Armed Forces of Ukraine.
In summary, to solve the problem of violation of the principle of equal pay for men
and women for similar work, it is proposed to supplement Article 94 of the Labor Code of
Ukraine with the following provision: “The owner or his authorized body pays or genderbased privileges. " A similar provision should be enshrined in the Labor Code of Ukraine
in the case of its adoption and Article 21 of the Law of Ukraine "On Remuneration of
Labor" № 108/95-VR of 24.03.1995. It is concluded that the problem of lack of norms
establishing the responsibility of employers for violations of gender equality should be
addressed by supplementing Chapter 5 "Administrative offenses in the field of
occupational safety and health" of the Code of Administrative Offenses with the article
"Violation of equal rights legislation. opportunities for women and men "reads as
follows:" Violation of the law on equal rights and opportunities for women and men,
including failure to provide equal rights and opportunities in employment, promotion,
training and retraining, violations of working conditions that allow women and men to
carry out labor activity on an equal basis, to commit violations in providing women and
men with the opportunity to combine work with family responsibilities, to commit
violations in the remuneration of women and men with equal qualifications and equal
working conditions, to violate employment requirements. measures to create safe for life
and health working conditions, violation of the requirements for measures to prevent and
protect against sexual harassment and other manifestations of gender-based violence,
violation of the ban on offering jobs in advertisements (vacancies) only for women or only
men , except for specific work that can be performed only by persons of a certain sex,
violation of the prohibition to make different demands, giving preference to one of the
articles, to require from jobseekers information about personal life, birth of a child,
violation of the requirement to take positive action to achieve a balanced ratio of women
and men in different spheres of work, as well as among different categories of workers,
violation of the Law of Ukraine "On Ensuring Equal Rights and Opportunities for Women
and Men" entails fines for officials of enterprises, institutions and organizations forms of

ownership and citizens - subjects of pi business activities from thirty to one hundred nontaxable minimum incomes. Repeated during the year of the violation provided for in part
one of this article, for which the person has already been subjected to administrative
penalties, or the same acts committed against a pregnant woman, single parent, mother or
a person replacing them and raising a child under 14, or a child with a disability - entail
the imposition of a fine on officials of enterprises, institutions and organizations,
regardless of ownership and citizens - business entities from one hundred to three hundred
non-taxable minimum incomes.
The positive foreign experience of constitutional and legislative bases of ensuring
equal rights and freedoms of women and men in the EU countries is studied, on the basis
of which the ways of borrowing into the national legislation are substantiated.
Key words: legal regulation, constitutional legislation, equality of rights and
freedoms, constitutional and legal foundations, gender equality, equality between men and
women, legal support for equality, constitutional guarantees.
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3
ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Принцип рівності має один з
безпосередніх проявів однакового підходу до чоловіків і жінок, тобто рівності прав і
свобод чоловіків і жінок, або, як визначається в науці, ґендерної рівності.
Відповідний прояв увійшов до загального принципу рівності як діалектичного
поєднання концепцій формальної і фактичної (реальної) рівності та є його
невід’ємною частиною поряд із забезпеченням рівності незалежно від місця
народження та проживання, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану та інших
ознак. Установлення ґендерної рівності пов’язується зі змінами статусу чоловіка та
жінки, що залежить від окремих стереотипних уявлень про їх ролі в традиційному
суспільстві. Саме незавершеність відповідних перетворень зумовлює дисбаланс та
відсутність однозначності уявлень про моделі поведінки чоловіків і жінок. При
цьому усталеність уявлень про соціальні ролі та моделі поведінки чоловіків і жінок
уповільнюють прогрес у забезпеченні рівними правами і свободами осіб незалежно
від їхньої приналежності до окремої статі.
Одним з основоположних питань вітчизняної юридичної науки стало
регулювання рівності прав і свобод жінок і чоловіків. Треба відзначити, що
успішний розвиток і формування сучасної правової системи України повинні
ґрунтуватися на усвідомленні цінності людського життя, важливості повноцінного
та гармонійного розвитку кожної особистості, забезпеченні прав людини,
необхідності створення умов для самореалізації людського потенціалу, зокрема за
умови забезпечення ґендерної рівності. Відтак через унормування та дотримання
положень про неупереджене ставлення до особи за ознакою статі сталим розвитком
суспільства.
В умовах сьогодення проблематика забезпечення рівності прав і свобод жінок
і чоловіків в Україні не втрачає своєї актуальності. Так можна виокремити низку
важливих перетворень принципу рівності жінок і чоловіків у їх правах і свободах,
який передбачено Конституцією України. Реалізація цього принципу є важливим
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завданням правового регулювання суспільних відносин, особливо з огляду на
трансформацію акценту із захисту прав жінок в окремих видах правовідносин, на
увесь комплекс прав чоловіків і жінок. Повноцінна участь осіб незалежно від статі
як у державній сфері, так і приватній є однією з гарантій євроінтеграційних процесів
та запорукою входження України до розвинутих цивілізованих країн світу як
рівноправного члена. Водночас рівність прав і свобод жінок і чоловіків в Україні
досі залишається предметом гострих дискусій.
Українське суспільство традиційно сегрегується за низкою ознак, серед яких:
національність, стать, вік, соціальний статус чи клас, місце проживання, сексуальна
орієнтація, етнічна або національна, а також релігійна приналежність, стан здоров’я
тощо. Багато із цих чинників не мають об’єктивних передумов, проте інтереси та
потреби різних соціальних груп треба поважати та бути гідно представляти в різних
сферах суспільного життя, оскільки це є основою демократичного суспільства.
Недотримання принципу рівності обумовлено низкою проблем, що мають як
теоретичний, так і практичний характер.
Питання, пов’язані із специфікою конституційно-правового забезпечення
рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні регулярно потрапляють у сферу
наукових інтересів вітчизняних науковців. Важливо виділити внесок у розробку
наукової теорії ґендерної рівності таких вчених, як: І.П. Андрусяк, Н.В. Аніщук,
В.О. Антонов, Н.Б. Болотіна, Н.О. Бондаренко, М.В. Буроменський, Н.С. Власенко,
Т.М. Головко,
О.Р. Дашковська,

І.М. Грабовська,
Т.Р. Деметрадзе,

І.О. Грицай,

Н.В. Грицяк,

Т.Ю. Журженко,

В.І. Івченко,

С.М. Гришак,
Л.О. Козуб,

А.І. Кормич, Т.М. Краснопольська, М.І. Крочук, Н.В. Лавриненко, К.Б. Левченко,
О.В. Литвинчук,

Т.О. Марценюк,

Т.М. Мельник,

О.А. Мірошніченко,

С.М. Оксамитна, Т.В. Омельченко, Н.М. Оніщенко, О.М. Рудік, О.М. Руднєва,
Т.І. Фулей та ін. Водночас проблема забезпечення рівності прав і свобод жінок і
чоловіків в Україні до цього часу залишається малодослідженою. Зважаючи на те,
що необхідність ґрунтовного аналізу впровадження принципу ґендерної рівності,
виокремлення проблемних питань у регулюванні цієї проблеми та подальше її
вирішення обумовлена потребою подальшого формування України як країни з
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високим соціальним рівнем життя та демократичними цінностями, дослідження є
цілком на часі.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне
дослідження

виконано

у

межах

тем

науково-дослідної

роботи

відділу

конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України: «Конституційно-правові проблеми сучасного
унітаризму: вітчизняний та зарубіжний досвід» (номер державної реєстрації 0118
U100391), «Парламентаризм в Україні: сучасний стан, виклики та перспективи
розвитку» (номер державної реєстрації 0112 U 105261).
Дослідження спрямоване на виконання Стратегії ґендерної рівності Ради
Європи на 2018–2023 роки, Концепції комунікації у сфері ґендерної рівності,
схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1128-р від 16 вересня
2020 року, Національної економічної стратегії на період до 2030 року, затвердженої
Постановою Кабінету Міністрів України № 179 від 03 березня 2021 року, Державної
стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки, затвердженої Постановою
Кабінету Міністрів України № 695 від 05 серпня 2020 року, Національної стратегії зі
створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленої
Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 366-р від 14 квітня 2021 року.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка
цілісних напрямів теоретико-практичних пропозицій з оптимізації сучасного стану
конституційно-правового регулювання забезпечення рівності прав і свобод жінок і
чоловіків в Україні.
Поставлена мета передбачає розв’язати такі завдання:
 надати наукову інтерпретацію та простежити особливості забезпечення
рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні;
 проаналізувати історіографію та методологічні основи доктринальних
досліджень конституційно-правових засад забезпечення рівності прав і свобод жінок
і чоловіків в Україні;
 визначити періодизацію ґенезису рівності прав і свобод жінок і чоловіків у
світі та на території України;
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 з’ясувати зміст конституційних і законодавчих гарантій забезпечення
рівності прав і свобод жінок і чоловіків;
 схарактеризувати специфіку міжнародного законодавства із забезпечення
рівності прав і свобод жінок і чоловіків;
 дослідити конституційно-правовий механізм захисту рівності прав і свобод
жінок та чоловіків в Україні;
 сформулювати перелік теоретико-практичних проблем забезпечення
ґендерної рівності та запропонувати обґрунтовані пропозиції щодо їх вирішення;
 деталізувати специфіку позитивного досвіду забезпечення рівності прав і
свобод жінок та чоловіків у країнах ЄС та виокремити напрями його запозичення у
вітчизняне законодавство.
Об’єкт дослідження становлять правові відносини, що виникають у зв’язку із
забезпеченням прав людини та громадянина.
Предмет дослідження – конституційно-правові основи забезпечення рівності
прав і свобод жінок та чоловіків в Україні.
Методи дослідження. За основу методології дослідження дисертаційної
роботи взято комплекс сучасних як загальних, так і спеціальних теоретикометодологічних засобів наукового пізнання явищ і процесів, які мають місце в
суспільстві. Історичний метод дозволив проаналізувати розвиток конституційноправового забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні
(підрозділ 1.3). Формально-логічний метод сприяв вивченню основних понятійних
категорій (підрозділи 1.1, 2.1–2.3), виокремленню ознак забезпечення рівності прав
і свобод жінок та чоловіків в Україні (підрозділ 1.2). Системно-структурний метод
дав можливість сформувати конституційні та законодавчі гарантії забезпечення
рівності прав і свобод жінок і чоловіків (підрозділ 2.1). За допомогою методу
моделювання виокремлено перспективні напрями вдосконалення конституційноправового регулювання ґендерної рівності та пропозиції з їх вирішення
(підрозділ 3.1). Порівняльно-правовий метод використано в процесі дослідження
позитивного досвіду конституційно-правового регулювання рівності прав і свобод
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жінок і чоловіків у країнах ЄС та вироблення пропозицій щодо запозичення в
національне законодавство (підрозділ 3.2).
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна отриманих
результатів полягає в тому, що дисертація є першою спробою комплексно, з
використанням сучасних методів пізнання, на основі новітніх досягнень науки
конституційного права дослідити специфіку конституційно-правового забезпечення
ґендерної рівності в Україні. За результатами дослідження сформульовано авторські
основні положення, які виносяться на захист і містять елементи наукової новизни.
Основними з них є:
уперше:
– сформульовано комплексний перелік практичних проблем забезпечення
рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні, якими є: 1) проблеми
забезпечення балансу прав жінок і чоловіків; 2) проблеми забезпечення ґендерної
рівності в секторі безпеки і оборони; 3) проблеми забезпечення ґендерної рівності у
виборчій практиці; 4) проблеми забезпечення ґендерної рівності в трудових
правовідносинах;
– виокремлено комплекс теоретичних проблем забезпечення ґендерної
рівності:

1)

ґендерний

підхід

ототожнюється

із

статево-рольовим,

тобто

загальноприйнятим є підхід, за якого кожній статі відповідає своя роль, яку
«повинні»

виконувати

чоловік або жінка; 2) поняття

ґендерної рівності

еволюціонувало в процесі розвитку, а отже, його не можна ототожнювати із
розумінням ґендерної рівності навіть декілька десятиліть тому; 3) в Україні не
розроблені

стандарти

вживання

толерантної

лексики,

а

тому

низка

загальновживаних понять суперечать принципам рівності прав і свобод жінок і
чоловіків; 4) відсутність в Україні законодавчого закріплення права на ґендерну
ідентичність, зокрема на вільний вибір сексуальної орієнтації;
– досліджено досвід країн Скандинавії в забезпеченні ґендерної рівності, та
встановлено перспективні шляхи запозичення досвіду в забезпеченні рівності прав і
свобод жінок та чоловіків Данії (забезпечення рівного представництва жінок і
чоловіків у державних установах; створення спеціальних установ, у компетенції
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яких забезпечення ґендерної рівності), Швеції (із запобігання виникнення
ґендерного розриву в оплаті праці), Норвегії (запропоновано зміни до законодавства
про військовий обов’язок та військову службу, який вирізняє Норвегію з-поміж
багатьох країн світу);
– установлено особливості сучасного стану забезпечення рівності прав і свобод
жінок і чоловіків в Україні: 1) системний характер забезпечення рівності прав і
свобод жінок та чоловіків в Україні (ґендерна рівність є складовою частиною
забезпечення загального принципу рівності осіб); 2) відхід від усталених соціальних
ролей, який полягає в беззаперечній рівності жінок і чоловіків у всіх сферах життя,
що гарантується та охороняється державою та яка створює рівні умови для
реалізації рівних прав жінок і чоловіків, відсутність обмежень і привілеїв за ознакою
статі та рівні можливості для захисту своїх прав (відхід від традиційних ролей
представників окремих статей); 3) справедливість, яка полягає у відсутності
дискримінації у правах за ознаками статі (відсутність дискримінації у правах за
ознаками статі); 4) існування позитивної дискримінації на користь жінок як матерів,
що полягає в особливій охороні з урахування біологічних особливостей (перелік
прав, які закріплюються за особами різних статей, може бути в допустимих межах
різним, що уособлює біологічні особливості різних статей та їх потреби);
5) невідчужуваність і непорушність рівності людей у своїх правах (принцип рівності
прав і свобод жінок і чоловіків в Україні є стабільним, і наявний баланс не може
бути змінений на користь тієї чи іншої статі);
–

визначено

арґументовану

пропозицію

щодо

вирішення

проблеми

забезпечення балансу прав жінок і чоловіків, яка вбачається у внесенні таких змін до
статті 24 Конституції України: «Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні
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 і свобод жінки і чоловіка
забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадськополітичній і культурній діяльності, у здобутті освіти та професійній підготовці, у
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праці та винагороді за неї. З урахуванням анатомо-фізіологічних особливостей
жіночого організму, жінки додатково забезпечуються спеціальними заходами щодо
охорони праці та здоров’я, установленням пенсійних пільг; створенням умов, які
дають 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»;
– з’ясовано, що вирішити проблему обмеження прав військовослужбовцівчоловіків, які мають дітей віком до трьох років, доцільно завдяки надання їм права
на призначення на рівнозначні посади з легкими умовами служби (з меншим
обсягом), а в разі відсутності рівнозначних – на нижчі посади. Для цього
запропоновано такі зміни до чинного законодавства: 1) доповнити пункт 82
Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних
силах України, а також сформулювати відповідне положення так: «[…] вагітних
військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку –
на посади з меншим обсягом роботи, а також військовослужбовців, які мають дітей
віком до трьох років, за їх клопотанням у разі неможливості виконання ними
обов’язків на займаних посадах […]»; 2) доповнити пункт 93 Положення про
проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній
службі України: «[…] вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням
відповідно до медичного висновку – на посади з легкими умовами військової
служби, а також військовослужбовців, які мають дітей віком до трьох років, за їх
клопотанням, у разі неможливості виконання ними обов’язків за попередньою
посадою […]».
удосконалено:
– характеристику комплексного дослідження рівності прав і свобод жінок і
чоловіків в Україні, які проводилися за такими напрямами: 1) теоретико-правовий:
правові та інституційні засади регулювання та розвитку рівності прав і свобод жінок
і чоловіків в Україні; взаємодія інститутів держави та громадянського суспільства в
забезпеченні рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні; конституційний
принцип рівності прав жінки і чоловіка; ґендерний аналіз соціального законодавства

10
України; ґендерний аналіз сімейного законодавства України; ґендерна рівність у
праві України; ґендерна нерівність у праві України; вивчення досвіду європейських
держав з правового регулювання рівності прав і свобод жінок і чоловіків та
відповідної державної політики; ґендерне насильство в правовому житті України;
ґендерні аспекти покарання; правове становище жінки з погляду ґендерної рівності;
правове регулювання праці жінок в аспекті забезпечення рівності прав і свобод
жінок і чоловіків в Україні; 2) педагогічний: підготовка спеціалістів соціальної
сфери до реалізації ідеї ґендерної рівності в професійній діяльності; реалізація ідеї
ґендерної рівності в навчанні студентів; формування ґендерної культури в студентів;
3) організаційно-правовий – управління процесами формування ґендерної політики
в Україні; 4) історико-правовий – ідея ґендерної рівності в українській правовій
думці другої половини XIX століття; 5) філософський – філософсько-правовий
аналіз ґендерної політики;
– аналіз змісту специфіки законодавчих гарантій забезпечення рівності прав і
свобод жінок та чоловіків: законодавчі гарантії рівності сімейних прав і свобод
чоловіків і жінок (вільного волевиявлення чоловіками та жінками бажання створити
сім’ю; рівних прав з розвитку власної особистості в шлюбі кожним з подружжя;
рівних матеріальних прав подружжя); законодавчі гарантії рівності права на працю
(заборона дискримінації за ознакою статті; рівності з поєднання сімейного життя і
трудових обов’язків; рівності в оплаті праці); законодавчі гарантії рівності втілення
політичних та виборчих прав чоловіків і жінок (рівної можливості бути обраним на
політичні посади; рівної можливості здійснювати пасивні виборчі права);
– розуміння ґендерної рівності як стану законодавства з належним
забезпеченням рівних прав і свобод для представників різних статей, що уособлює
систему гарантування рівних можливостей у реалізації своїх прав як чоловіками, так
і жінками у всіх сферах життєдіяльності суспільства із врахуванням особливостей
кожної статі для економічного, політичного, соціального та культурного розвитку
особистості;
- визначення забезпечення рівності прав і свобод чоловіків і жінок як
сукупності нормативно-визначених гарантій із забезпечення рівних прав і свобод
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для представників різних статей, упровадження рівних можливостей у реалізації
своїх прав як чоловіками, так і жінками у всіх сферах життєдіяльності суспільства із
врахуванням

особливостей

кожної

статі

для

економічного,

політичного,

соціального та культурного розвитку особистості, діяльності органів державної
влади зі створення умов, необхідних для відповідного забезпечення з боку держави;
– арґументація, що для вирішення проблем забезпечення ґендерної рівності у
виборчій практиці необхідно змінити пункт 10 частини 1 статті 8 Закону України
«Про політичні партії» № 2365-III від 05.04.2001 та викласти в такій редакції: «10)
розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у
виборчому списку кандидатів у народні депутати України від партії в
загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати місцевих рад у багатомандатних
виборчих округах, який має становити 50 відсотків від представників кожної статі
серед загальної кількості кандидатів у виборчому списку»;
дістали подальшого розвитку:
– деталізація, що становлення рівності прав і свобод жінок і чоловіків у світі
пройшло такі етапи розвитку: 1) античні часи – у відповідний період рівність
чоловіків і жінок розглядали окремі мислителі, і сам підхід треба схарактеризувати в
такий спосіб: «жінки наділені природою такими самими здібностями, як і чоловіки,
але сфери їх діяльності все-таки потрібно розділяти»; 2) наприкінці XVIII – початок
ХХ століття – відповідний етап характеризується тим, що права жінок були
розширені, особливо в частині соціально-економічних, політичних, спадкових та
сімейних прав; права жінок дістали своє нормативне закріплення, причому як на
національному рівні, так і на міжнародно-правовому; змінився підхід до розуміння
ролі жінок у суспільстві, а рівноправ’я встановлювалось за такими напрямами:
боротьба із злочинністю, спрямованою проти жінок, удосконалення національних
законодавств у частині розширення прав жінок, залучення жінок до праці та виборів,
розширення прав жінок як члена сім’ї; 3) 40–80-ті рр. ХХ ст. – прийнято міжнародне
законодавство, яке фактично урівняло у правах чоловіків і жінок, унаслідок чого
суттєво розширено соціально-економічні, політичні, освітні та сімейні права жінок;
виникли ідейно-політичні течії, які повинні були зрівняти в правах чоловіків і жінок
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(лібералізм, фемінізм, соціалізм); 4) наш час – розвиток рівності прав і свобод жінок
і чоловіків відбувається на рівні національних законодавств;
– твердження про те, що сутність міжнародно-правових норм як елемента
міжнародного механізму захисту прав і свобод чоловіка і жінки полягає в
установленні основних правил поведінки суб’єктів, що здійснюють міжнародний
захист,

а

також

визначення

меж

можливого

застосування

юридичної

відповідальності та процесу притягнення до неї. Оскільки захисту потребують
різноманітні сфери життя чоловіка та жінки, то й міжнародно-правові норми
виконують своє призначення через виділення основних напрямків, що повинні бути
конкретизовані в рамках національного законодавства, а також встановленні тих
механізмів, які не можуть бути реалізовані в межах держави. Стосовно міжнародних
органів як елемента цього механізму, то їх роль полягає у відтворенні та
забезпеченні захисту та його ефективності. Різноманітність міжнародних органів дає
змогу стверджувати про виконання ними як функцій притягнення до юридичної
відповідальності, так і превентивних, що захищають рівність прав і свобод чоловіків
і жінок через створення системи дій і вимог, які б заохочували правомірну
поведінку;
– обґрунтування, що національному механізму захисту рівності прав і свобод
чоловіків і жінок притаманні такі негативні риси: 1) відсутність чіткої послідовності
здійснення захисту рівності; 2) невизначена єдина стратегія розвитку механізму
захисту рівності;
– визначення особливостей забезпечення рівності прав і свобод жінок і
чоловіків нормами законодавства України: 1) в Україні встановлено рівноправність,
причому без дискримінації за ознаками статі; 2) і чоловіки, і жінки перебувають у
рівних можливостях для захисту своїх прав; 3) відсутні обмеження та привілеї за
ознакою статі; 4) установлено рівні умови для реалізації рівних прав жінок і
чоловіків; 5) норми вітчизняного законодавства мають антидискримінаційний
характер, оскільки спрямовані на запобігання та протидію дискримінації.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені в
дисертаційній роботі положення надалі можуть бути використані:
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– у науково-дослідній сфері – для подальших загальних і спеціальних наукових
досліджень

теоретичних

та

практичних

проблем

конституційно-правового

регулювання рівності жінок і чоловіків;
– у правотворчій діяльності – при перегляді та вдосконаленні положень
чинної Конституції України, Закону України «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків», Закону України «Про запобігання та протидію
домашньому насильству»;
– у правозастосовній діяльності – результати дослідження сприятимуть
удосконаленню практики застосування норм чинного законодавства для правового
регулювання забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні;
– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, зроблені в
дисертації, можуть бути використані на наукових конференціях і під час диспутів, у
процесі

вивчення

наукових

дисциплін

«Конституційне

право

України»,

«Порівняльне правознавство», у вищих юридичних закладах освіти, для підготовки
лекційних і семінарських занять, у науково-дослідницькій роботі студентів,
слухачів і курсантів, підготовки робочих програм і планів, підручників, навчальної
та прикладної літератури.
Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в цілому,
окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися на засіданнях
відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і
права імені В.М. Корецького НАН України, а також були оприлюднені на
міжнародних науково-практичних конференціях: «Верховенство права у процесі
державотворення та захисту прав людини в Україні» (м. Одеса, 8–9 лют. 2019 р.),
«Право як ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 15–16 лют. 2019 р.),
«Правова доктрина, правоутворення та правозастосування: проблеми зв’язку та
шляхи розвитку» (м. Харків, 11 жовт. 2019 р.), «Теоретичні питання юриспруденції і
проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття» (м. Харків, 19 черв. 2020 р.).
Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції знайшли
відображення в шести статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях
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України, двох статтях – у наукових виданнях іншої держави, а також у чотирьох
тезах доповідей і повідомлень на вказаних конференціях.
Структура

дисертації

складається

зі

вступу,

трьох

розділів

(вісім

підрозділів), висновків, списку використаних джерел, додатку. Загальний обсяг
дисертації становить 226 сторінок. Список використаних джерел налічує 189
найменувань на 19 сторінках, додаток – на 2 сторінках.
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РОЗДІЛ 1
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ
1.1. Наукова інтерпретація та особливості забезпечення ґендерної рівності
в Україні
Україна є державою, у якій належно врегульоване питання забезпечення
рівності прав і свобод жінок і чоловіків. Ґендерна дискримінація заборонена
Конституцією України [1]. Прийнято низку нормативно-правових актів, у яких
встановлено рівність жінок і чоловіків у правах (наприклад, Закон України «Про
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» [2]). На рівності жінок і
чоловіків в Україні постійно наголошують політики та експерти. Як свідчать
статистичні дані, на практиці питання забезпечення рівності прав і свобод жінок і
чоловіків в Україні все ще залишається спірним. Так після здобуття Україною
незалежності співвідношення частки зайнятості серед жінок до аналогічного
показника серед чоловіків зменшується: від майже 82% – 1999 року до 74,5% – 2017
року, а найнижчий показник становив 74% – 2012 року. Це означає, що жінки в
Україні завжди відігравали менш активну роль у формальній економіці, а отже,
отримували менше економічних ресурсів [3]. Іншим показником ґендерної
нерівності в Україні є розрив в оплаті праці між чоловіками і жінками. Так між
2000–2016 роками різниця між оплатою праці коливалася від 31,4% у 2003–2004
роках до 22,2% – 2010 року. З 2004 року розрив в оплаті праці загалом скорочувався,
проте в розпал кризи в 2015–2016 роках знову суттєво збільшився [3]. Іншим
показником ґендерної нерівності чоловіків і жінок в Україні є те, що в період кризи
заробітна плата жінок девальвувала більше, ніж зарплата чоловіків: заробітна плата
чоловіків 2015 року становила 87,7% від заробітної плати 2013 року, тоді як
заробітна плата жінок – 77,3% від показника того ж року. Це означає, що зарплата
жінок від девальвації на 10% була меншою, ніж заробітна плата чоловіків. Це треба
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пояснити тим, що в середньому жінки заробляють менше за чоловіків, тож серед
них більше тих, хто отримує мінімальну зарплату, а її розмір було заморожений з
початком кризового періоду [3]. Водночас у статті 2-1 Кодексу законів про працю
України [4] встановлено рівність трудових прав громадян України, зокрема
заборону прямого або непрямого обмеження прав працівників залежно від ґендерної
ідентичності. Наведені статистичні дані свідчать, що навіть у тих сферах, у яких
прямо встановлено заборону ґендерної дискримінації, на практиці вона все ж таки
має місце. Тому дослідження питань, пов’язані із забезпеченням рівності прав і
свобод жінок і чоловіків в Україні, залишаються важливими.
Питання, пов’язані з науковою інтерпретацією та особливостями забезпечення
рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні регулярно потрапляють у сферу
наукових інтересів вітчизняних науковців. Вартий уваги внесок у розробку наукової
теорії ґендерної рівності вчених, а саме: І.П. Андрусяк, Н.В. Аніщук, Н.Б. Болотіна,
Н.О. Бондаренко, М.В. Буроменський, Н.С. Власенко, Т.М. Головко, І.М.
Грабовська, І.О. Грицай, Н.В. Грицяк, С.М. Гришак, О.Р. Дашковська, Т.Р.
Деметрадзе, Т.Ю. Журженко, В.І. Івченко, Л.О. Козуб, А.І. Кормич, Т.М.
Краснопольська, М.І. Крочук, Н.В. Лавриненко, К.Б. Левченко, О.В. Литвинчук,
Т.О. Марценюк, Т.М. Мельник, О.А. Мірошніченко, С.М. Оксамитна, Т.В.
Омельченко, Н.М. Оніщенко, О.М. Рудік, О.М. Руднєва, Т.І. Фулей та ін. Водночас
проблема забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні досі
актуальна. Зважаючи на те, що необхідність глибокого аналізу впровадження
принципу ґендерної рівності, виокремлення проблемних аспектів у регулюванні
цього питання та їх вирішення обумовлена потребою подальшого формування
України як держави з високим соціальним рівнем життя та демократичними
цінностями, це дослідження є на часі.
Презумпцію рівності обґрунтував свого часу Арістотель, який писав, що
суспільна нерівність потребує захисту в контексті справедливості. При цьому
дослідники зауважують, що саме на основі праць Арістотеля було розроблено
принцип розумної нерівності та визначено підстави його справедливості [5, с. 6].
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Саме принципи розумної нерівності були покладені в основу запровадження
ґендерної рівності.
Щодо самого принципу рівності на цьому етапі, то його зміст не зумовлює
виникнення значних розбіжностей у науковців. Так, наприклад, на думку
В.М. Карташова, «сутність принципу юридичної рівності була досить чітко
виражена ще римськими юристами: «закон говорить з усіма однаково» (lex uno
omnes alloguitur)» [6, с. 19]. Необхідно погодитися, що розвиток цього принципу
почався ще зі стародавніх часів, що зумовило можливість його досконало вивчити та
виокремлити основоположні основи. Поряд із цим треба зауважити, що основа
принципу рівності в його загальних проявах фактично повною мірою була
визначена в стародавньому Римі. Розвиток суспільних відносин лише доповнював
окремі ознаки, які можуть характеризувати відповідний принцип.
У цьому контексті доцільно згадати позицію Н.В. Вітрука, на думку якого,
юридична рівність є нічим іншим, як рівністю суспільного становища людей за
законом [7, с. 24]. Так автор зосередив увагу на тому, що саме рівність перед
законом

є

основою

принципу

юридичною

рівності.

Важливим

аспектом

забезпечення рівності осіб є запровадження належного правового регулювання, яке
не тільки визначатиме рівність осіб під час виконання своїх обов’язків, але й
надаватиме рівний доступ до реалізації своїх прав.
Категорія рівності у правовій площині, як зазначає О.М. Марченко,
передбачає рівну міру прав і обов’язків у всіх громадян, однаковий для всіх простір
соціальної свободи. Це поняття містить рівний ступінь відповідальності осіб, який
повинен нівелювати їх відмінності в різних проявах. Тобто формально-юридична
рівність унеможливлює будь-які переваги чи привілеї різних осіб [8, с. 295].
Твердження цілком правильне, адже рівність осіб дійсно передбачає відсутність
наявності в окремих представників суспільства переваг у реалізації свої прав чи при
застосуванні до них заходів відповідальності. Водночас важливим аспектом є
запровадження рівного обсягу прав осіб, що можуть ними бути реалізовані, та
обов’язків, виконання яких покладається на осіб.
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Зі свого боку, Р.П. Луцький відзначає можливість диференціації понять
«фактична рівність» і «формальна рівність». Автор вказує, що правові норми є
вираженням саме формальної рівності, при цьому реальні права суб’єктів
правовідносин можуть бути нерівними. Тобто нормами права передбачена лише
закріплена за суб’єктами правовідносин можливість отримати та реалізувати окремі
права, такі як право на освіту, медичне обслуговування, житло та ін. Відсутність же
принципу рівності нівелює відсутність права як явища [9, с. 102]. У цьому контексті
важливим є не лише наявність визначеного обсягу прав, але й можливість доступу
до них осіб для їх реалізації, без запровадження дискримінаційного підходу до
можливості відповідного доступу. Запровадження обмежень щодо доступу до
реалізації права нівелює наявність такого права в тієї групи осіб, які не відповідають
встановленим критеріям, що, очевидно, встановлює дискримінацію таких осіб.
Необхідно відзначити, що принцип рівності може проявлятися в різних
контекстах. Так Н.М. Оніщенко вважає, що принцип рівності характерний для
різних правовідносин та може набирати різних форм, наприклад принцип
юридичної рівності, економічної рівності, принцип недискримінації залежно від
сексуальної орієнтації та принцип ґендерної рівності [10, с. 5–6]. Отже, принцип
ґендерної рівності є частиною загального поняття рівності. Тобто ґендерна рівність
буде мати загальні ознаки, які притаманні рівності загалом, та спеціальні, що
відрізняють її від інших видів рівності.
Отже, юридична рівність – це встановлена в законі рівність суспільного
становища

людей,

прав

та

обов’язків

громадян

та

однаковий

ступінь

відповідальності осіб, що унеможливлює будь-які переваги чи привілеї окремих
осіб.
Для виокремлення проблеми ґендерної рівності та її дослідження важливо
проаналізувати основи змісту цього поняття. Треба зазначити, що забезпечення
рівності в досліджуваній темі пов’язується з диференціацією окремих індивідів за їх
статевою ознакою, відтак для наукового дослідження важливим є визначення та
виокремлення цієї ознаки в окрему категорію, якою є «ґендер».
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Англійське слово «gender» означає рід як граматичний рід або вид у розумінні
належності до певного класу. Застосування цього терміна покликано відрізнити
«соціальну стать» від біологічної. Українська мова не містить чіткого еквіваленту
цьому слову, відтак виникають відмінні різночитання. Використання слово «стать»
першочергово

дозволяє

виділити

біологічну

природу

особи.

Однак

її

функціонування є не лише предметом біологічних законів, але й низки культурних
стереотипів, що є предметом дослідження ґендерних відносин [11, с. 47]. Поняття
«ґендер» є ширшим за поняття «стать», адже його визначення містить набагато
більший обсяг ознак, зокрема певні культурні стереотипи. Дійсно, поняття статі
обмежується визначенням особливостей особи лише стосовно наявності в неї
окремих фізіологічних ознак. Для визначення поняття «ґендер» потрібно
враховувати всі можливі ознаки.
У науковій літературі вживаються терміни «стать» і «ґендер», проте треба
вказати, що це не тотожні поняття, хоча є суміжними. Майкл С. Кіммел пояснює цю
проблему так: «Стать стосується біологічного апарату, чоловічої й жіночої особин,
тобто нашої хромосомної, хімічної та анатомічної будови. Ґендер пов’язаний зі
змістом, що його ми вкладаємо у відповідні відмінності в рамках культури. Стать –
це самець і самиця; ґендер – це маскулінність і фемінність: чоловічність і жіночність
– те, що означає бути чоловіком чи жінкою. Біологічна стать має дуже незначну
варіативність, тоді як ґендер варіюється надзвичайно» [12, c. 3–4]. Тобто автор
розкриває поняття статі саме через біологічні особливості особи, водночас
наділяючи ґендер проявами статі в чоловічності чи жіночності. Така позиція
видається зваженою, оскільки прояви статі є окремими суб’єктивними ознаками,
якими суспільство наділяє окрему стать, вважаючи це усталеними для неї
стандартами.
На думку Т.М. Мельник, ґендер – це змодельована суспільством та
підтримувана соціальними інститутами система цінностей, норм і характеристик
чоловічої і жіночої поведінки, стилю життя та способу мислення, ролей і відносин
жінок і чоловіків, набутих ними як особистостями в процесі соціалізації, що
насамперед визначається соціальними, політичними, економічними і культурними
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контекстами буття й фіксує уявлення про жінку та чоловіка залежно від їхньої статі
[13, c. 11]. Так поняття ґендеру, як і набір певних характеристик та ознак окремої
статі, містить широкий зміст, зокрема, якщо брати до уваги розгалуженість напрямів
для виокремлення ознак, які становлять зміст поняття ґендеру. Основним є
визначення соціальної ролі за окремою статтю, що надалі впливає на різні сфери
діяльності в процесі їх життя та становлення.
Т.В. Герасименко розглядає ґендер як окремий соціально-рольовий статус, за
допомогою якого можливо визначити соціальні можливості представників окремої
статі в різних сферах життя, таких як професійна діяльність, доступ до освіти, влади
чи наявності спеціальних сімейних ролей та репродуктивної поведінки [14, c. 8]. Не
можна не погодитися з такою думкою, оскільки з погляду презумпції рівності ґендер
не є тим чинником, який дає підстави визначати наявність або відсутність в особи
прав і можливостей на реалізацію таких прав.
У науковій літературі віднаходимо лаконічні, але водночас досить місткі
визначення поняття «гендер», наприклад, як своєрідний результат соціалізації
людини в суспільстві відповідно до її статевої належності [15, c. 37]. Результат
соціалізації може розглядатись саме як набір тих характеристик ґендеру, очікувань
від поведінки, взаємодії між представниками окремих статей, притаманні різним
особам.
Н.В. Аніщук деталізує, що ґендер – один з базових моментів соціальної
стратифікації (соціальна стратифікація – факт соціальної нерівності в суспільстві,
його розшарування, із чого виводиться соціальна структура суспільства). Поняття
ґендеру треба розглядати як складний соціокультурний процес у суспільстві. Це
поняття розкриває соціально-рольовий статус особистості, який визначає соціальні
можливості в освіті, професійній діяльності, доступі до влади, сексуальності, а
також сімейні ролі та репродуктивну поведінку [16, с. 16]. Такий підхід полягає у
визначенні змісту поняття ґендеру через соціальні ролі окремих осіб, що впливає на
їх

можливості

в

різноманітних

сферах

життєдіяльності.

У

такий

спосіб

забезпечується соціальний статус осіб, що диференціюється на основі статі та
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наданих їй соціумом ознак та характеристик. Відповідні характеристики впливають і
на конструювання відносин між представниками різних ґендерів.
Зі свого боку, І.С. Клеціна поняття «ґендер» характеризує як специфічний
набір культурних характеристик, що є підставою для визначення поведінки в
соціальній сфері представників різних статей, та взаємовідносин між такими
представниками [17, c. 71]. Важливим елементом такої оцінки є те, що ґендер
розуміється не лише як поняття, зміст якого визначають певні характеристики
особи, як представника окремої статі, але й відносини, що виникають у взаємодії
між чоловіками та жінками.
В.В. Очкур формулює поняття «ґендер» як організована модель соціальних
взаємин між жінками і чоловіками, що характеризує не лише спілкування в сім’ї, а й
визначає їх соціальні відносини в основних державних інститутах [18, с. 3]. Автор
розглядає ґендер саме як модель взаємовідносин між представниками різних статей,
що є досить слушним, адже враховує наповнення змісту цього поняття низкою
характеристик, що відповідають не лише біологічним ознакам статі, але і її
соціальним характеристикам. Водночас, визначаючи ґендер як модель, В.В. Очкур
наголошує на єдності та стабільності тих соціальних характеристик, якими
наділений гендер.
Науковий інтерес має підхід, який визначив В.П. Кравець, вказуючи, що
гендер – це феномен, який особистість постійно створює своїми вчинками і
поведінкою [19, c. 13]. З огляду на те, що поняття гендеру наповнене окремими
ознаками, що характеризують соціальне життя та взаємодію із соціумом особи, це
визначення можна назвати вичерпним. Водночас воно є недосконалим з погляду на
наявність стереотипів при формуванні поведінки особи та кваліфікації її як
належної. Формування гендеру залежить не лише від поведінки самої особи, але й
від певних усталених очікувань стосовно її поведінки залежно від статі. Гендер – це
явище не лише соціальне, а й біологічне.
О.І. Кулачек вказує на наявність у гендері низки ознак, які можуть
характеризувати його як мінливу, так і як стійку систему взаємовідносин і
взаємодій.
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фундаментальною складовою соціальних зав’язків між особами [20, c. 10]. Цілком
можна погодитися із цією думкою, проте важливо додати, що такі соціальні зв’язки
повинні будуватись на засадах рівності різних осіб, попри мінливість певних
очікувань від поведінки осіб різних статей.
Потрібно також зауважити, що не існує єдиного визначення гендеру, яке мало
б універсальний характер. Пов’язано це зі складністю самого явища, яке увібрало
досить значну сукупність характерних ознак, що утруднює чітке формулювання
його визначення. Тож, проаналізувавши підходи різних авторів щодо визначення
поняття «гендер», можна дійти висновку, що поняття гендер потрібно розуміти як
сукупність норм, що формують модель соціальних взаємин та передбачають
визначення вектора поведінки особи залежно від її біологічних ознак. Саме стать, як
біологічна ознака особи, є критерієм застосування до неї окремих соціальних норм
із визначенням її соціально-рольового статусу.
Оцінюючи поняття ґендерної рівності, українські науковці Т.М. Мельник та
Л.С. Кобелянська зауважують, що це однакове забезпечення рівними правами жінок
і чоловіків. Автори запевняють, що зміст цього поняття включає відсутність
привілеїв за статтю, заборону дискримінації, а також свободу вибору, розвитку,
пошуку [21, с. 75-77; 13, с. 194]. Ця позиція цілком ствердна. Такий підхід лежить в
основі багатьох дефініцій поняття «ґендерна рівність». Водночас інші дослідники
можуть розглядати питання з погляду різних особливостей цієї концепції.
На думку І.Р. Скалько, ґендерна рівність – це концепція досягнення рівних
прав між чоловіками і жінками у всіх сферах життя суспільства [22, c. 218]. Автор
розглядає поняття «гендер» через призму досягнутого результату діяльності зі
встановлення між представниками різних статей рівних прав у різних сферах
життєдіяльності. Тобто представники обох статей не лише мають забезпечуватись
рівними правами, а й можливістю реалізовувати ці права в будь-якій сфері
суспільного життя. Ця позиція є досить слушною стосовно розуміння її як певної
мети, якої необхідно досягти в процесі врегулювання прав і свобод чоловіків і
жінок. Рівність же насамперед буде наявною лише в результаті такої діяльності.

23
К.Б. Левченко пропонує розуміти ґендерну рівність як явища, що передбачає
рівні права та рівні можливості для жінок і чоловіків у суспільстві, рівні умови для
реалізації прав людини, участь у національному, політичному, економічному,
соціальному та культурному розвитку, отримання рівних винагород за результатами
участі [23, с. 306]. Тобто виділяється необхідність закріплення не лише рівних прав і
свобод для різних статей, але й наголошується на необхідності забезпечення
реалізації відповідних прав та свобод у рівних умовах. Виокремлено п’ять основних
напрямів, за якими повинен бути впроваджений і забезпечений рівний доступ до
реалізації прав та розвитку особи. Зокрема, до таких відноситься політичний,
економічний, культурний та соціальний. Окрім того, ґендерну рівність потрібно
розглядати не лише як рівність у встановленні прав і свобод, але й рівність у
можливостях їх реалізації.
В.І. Барко під ґендерною рівністю розуміє процес справедливого ставлення до
жінок і чоловіків у суспільстві, забезпечення рівних прав і рівних можливостей для
жінок і чоловіків, рівних умов для реалізації прав людини, участі в економічному,
політичному, соціальному і культурному розвитку [24, c. 153]. Так автор виділяє три
основні напрями, у яких розкривається ґендерна рівність, зокрема через ставлення
до обох статей, наданні їм рівних прав та можливостей, а також через забезпечення
умов для їх реалізації. Так виділення умов для реалізації в окрему категорію є
потрібним, оскільки наголошує на необхідності їх забезпечення. Важливим
відповідне забезпечення є з погляду можливої наявності унормованих прав, проте
без можливості їх реалізації механізм закріплення є неефективним.
У працях В.В. Кириченко подано визначення ґендерної рівності як режиму
діяльності в галузі прав людини, при якому особи різних статей наділяються
рівними правами та можливостями для їх участі у всіх сферах суспільного,
державного та приватного життя [25, с. 28]. Так ґендерна рівність подається не
просто як стан правового забезпечення, при якому особи різної статі наділені рівним
обсягом прав і свобод, а як режим діяльності щодо такого забезпечення. Не можна
погодитись із цим твердженням, оскільки ґендерна рівність, як складова частина
принципу рівності, є уособленням стану законодавства з належним забезпеченням
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рівних прав та свобод для представників різних статей. Водночас режим діяльності
передбачає певні дії щодо впровадження такого стану законодавства. Так режим
діяльності може бути застосований для визначення ґендерної рівності лише під час
встановлення стану законодавства, при якому така рівність буде забезпеченою.
О.М. Руднєва зазначає, що ґендерна рівність – це принцип правового статусу
(становища) людини в державі, його складниками є рівні права, свободи та
обов’язки жінки і чоловіка; врахування особливостей (фізіологічних, психологічних
тощо) статей у правовому регулюванні; система засобів гарантування рівності
статей у державі [26, с. 107]. Так виділено три основні напрями, завдяки яким
можливе забезпечення ґендерної рівності. Крім затвердження рівних прав та свобод,
наголошено на необхідності наявності системи засобів гарантування рівності статей.
Отже, цю систему треба розглядати як систему гарантування рівних можливостей у
реалізації свах прав представниками різних статей, оскільки без певних
правовідносин відсутня можливість виділення рівності між особами.
Думку про те, що потрібно враховувати особливості статей, підтримує вчений
В.І. Барко, наголошуючи на необхідності виокремлення ґендерної рівності шляхом
виділення відмінностей: як рівність статей не означає їх ототожнення одна з одною
або ідентичність, як і те, що ця рівність не повинна встановлювати як норми такі
умови та спосіб життя, які притаманні чоловікам [24, c. 154]. Важливо закріпити не
лише набір прав, який буде однаковим для різних статей, але й врахувати їх
особливості для впровадження справедливого їх застосування для забезпечення
розвитку особистості за різним напрямами. Така позиція відповідає низці
необхідних прав, які закріплюються лише за жінками, та забезпечують їм важливі
права, зокрема, право на материнство.
Про важливість врахування особливостей статей вказує Н.М. Оніщенко, на
якого, жінка і чоловік є рівними, але відмінними, і вони рівноправні у своїй
відмінності. Їхні відмінності – це особливості тієї чи іншої статі, що повинні бути
враховані шляхом надання жінкам і чоловікам особливих груп прав і відповідних
механізмів реалізації цих прав. Ґендерні відмінності не є перешкодою для рівності,
їхнє існування вимагає диференціації законодавства, відбиття їх у спеціальних
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нормах. Надання жінці особливих прав порівняно з чоловіком і, навпаки, –
чоловікові порівняно з жінкою, повинно мати чітке й вагоме підґрунтя у вигляді
об’єктивних соціальних і природних відмінностей [10, c. 13; 27, с. 3-4]. Саме через
необхідність надання певного, особливого набору прав, який продиктований
об’єктивними відмінностями статей, ґендерна рівність відрізняється від інших
складових загального принципу рівності. Зокрема, інші предмети диференціації, такі
як вік, раса чи національність, хоча й засновані на природних особливостях людей,
проте не є підставою для надання їм окремих прав, які дозволяли б реалізувати такі
особливості згідно зі спеціальним порядком.
Н.В. Грицяк пропонує розглядати ґендерну рівність у чотирьох вимірах, які
лежать в основі напрямів розвитку державної ґендерної політики: перший – це права
людини як стандарт політичних, громадянських, економічних, соціальних і
культурних прав і свобод для жінок і чоловіків; другий – це права людини як права
жінок; третій – рівність свобод, прав та обов’язків; четвертий – рівні можливості –
основний елемент тендерної рівності [28, c. 325–332]. Така позиція не зовсім вдало
розкриває суть ґендерної рівності, оскільки другим виміром автор називає права
жінок. У такий спосіб досягнути рівності, зосереджуючись лише на правах однієї зі
статей, неможливо. Водночас відповідне визначення розглядається через призму
державної ґендерної політики, яка на цьому етапі запроваджується для набуття
жінками тих самих прав, які є в чоловіків, що в результаті забезпечить ґендерну
рівність. Отже, відповідне визначення можливе для використання лише на цьому
етапі розвитку вчення про рівність прав і свобод жінок і чоловіків в Україні, проте
не є справедливим з погляду уявлень про рівність у цілому.
Досить широке розуміння поняття ґендерної рівності М.І. Крочука, на думку
якого, розглядати дану категорію через множину імплікацій, до яких відносяться: 1)
рівність прав, що відповідає законодавчому закріпленню рівними правами осіб
різної статі в усіх сферах життєдіяльності; 2) рівність можливостей, тобто надання
особам чоловічої та жіночої статі однакових умов для використання та розподілу
соціальних, економічних, культурних та політичних цінностей, що забезпечує
відсутність дискримінації та обмежень до представників окремої статі; 3)
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забезпечення рівних умов для реалізації прав та можливостей; 4) «ґендерна
симетрія» – стан реалізації на практиці вищенаведених прав і можливостей
представників різних статей [29, с. 469]. Такий підхід повно розкриває важливі
моменти надання рівних прав і свобод чоловікам і жінкам та забезпечує можливості
їх реалізації. У цьому підході мовиться про рівні права і свободи для представників
різних статей, але не менш важливим є надання не просто рівного, а справедливого
набору прав. Саме справедливий розподіл прав відповідно до особливостей кожної
статі є гарантією забезпечення ґендерної рівності. Надання прав без урахування
природних і фізіологічних можливостей є таким самим порушенням, як і порушення
принципу рівності.
Поняття «ґендерна рівність» знайшло своє закріплення в деяких нормативноправових актах. На національному рівні це поняття вперше було відображено в
Постанові Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань
«Становище жінок в Україні: реалії та перспективи» від 29 червня 2004 року [30].
Згідно з нормами цього акта, ґендерна рівність – це дотримання рівних прав і свобод
чоловіків та жінок. У постанові досить вузько наводиться тлумачення ґендерної
рівності. Як уже зазначалося, ґендерна рівність характеризується значно ширшим
колом ознак, зокрема справедливість прав, гарантії їх забезпечення тощо. Тобто в
цілому в постанові питання ґендерної рівності розглядається набагато вужче, ніж це
можна бачити в працях вітчизняних вчених.
Верховна Рада України прийняла Закон України «Про забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків» № 2866-IV від 8 вересня 2005 року, у якому
визначено нове, ідеальне визначення ґендерної рівності. З моменту набрання
відповідним нормативно-правовим актом законної сили під ґендерною рівністю на
офіційному рівні прийнято розуміти рівний правовий статус жінок і чоловіків та
рівні можливості його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь
у всіх сферах життєдіяльності суспільства [2]. Можна стверджувати, що
запропонована дефініція є вичерпною та повною за попередню, проте має певні
недоліки. Позитивними моментами є визнання законодавцем необхідності не лише
закріплення рівних прав і свобод за особами, незалежно від їх статі, але й
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зосередження уваги на можливості їх реалізації. Однак спірним залишається
питання, що ґендерна рівність – це статус особи. Переконливою в цьому контексті
буде прив’язка ґендерної рівності до стану законодавства, яке регулює відповідні
правовідносини, а також до стану сприйняття даної категорії суспільством, та
відповідним руйнуванням стереотипів щодо моделей поведінки представників
різних статей, адже ґендерна рівність передусім має бути закріплена в актах
законодавства, і вже на основі відповідних норм реалізовуватись на практиці.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 366-р від 14 квітня 202 року
було схвалено Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні
на період до 2030 року, у якій ґендерну рівність було визначено як рівний правовий
статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам
обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Як можна
переконатись, дана дефініція відповідає тій, що була встановлена Законом України
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» № 2866-IV.
Тож, проаналізувавши наукові та законодавчі підходи до визначення поняття
«ґендерна рівність», можна дійти висновку, що під ґендерною рівністю треба
розуміти стан законодавства з належним забезпеченням рівних прав та свобод для
представників

різних

статей,

що

уособлює

систему

гарантування

рівних

можливостей у реалізації своїх прав як чоловіками, так і жінками у всіх сферах
життєдіяльності суспільства із врахуванням особливостей кожної статі для
економічного, політичного, соціального та культурного розвитку особистості.
Отже, забезпечення ґендерної рівності, по суті, являє собою забезпечення
рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні. Л.В. Гонюкова відзначає
необхідність забезпечення ґендерної рівності в контексті розуміння, наскільки
ефективно країна будує об’єднане, розвинуте та поступальне суспільство. Вчена
вказує, що рівень захищеності жінок є відображенням рівня розвитку суспільства,
відтак нівелювання наявності проблем ґендерної рівності може поставити під удар
усю систему державного управління [31, с. 116]. Така думка видається
непереконливою. Досягнення достатнього рівня ґендерної рівності відображає стан
упровадження та дії загального принципу рівності між особами, що є однією з основ
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побудови суспільства. Саме рівність може вважатись одним зі стовпів для
досягнення

гармонічного

розвитку

соціуму

в

середині

країни.

Стосовно

відображення рівня розвитку суспільства через досягнення рівня забезпечення
ґендерної рівності, то можна зауважити, що ще на початку минулого століття права
жінок були значно вужчими. Однак поступово суспільство в усьому світі дійшло
думки про необхідність зрівняти в правах представників різних статей. Погляд на те,
що захист ґендерної рівності є важливим обов’язком держави, підтримує і Т.М.
Мельник, яка вказує, що рівність осіб, зважаючи на їх природні права, надані з
народження, є предметом регулювання Конституції України [32, с. 31]. Отже,
забезпечення рівності між жінками та чоловіками, є нагальною необхідністю, яке
відображає ступінь розвитку демократичного суспільства в країні. Відтак
очевидною є необхідність забезпечення ґендерної рівності. Тобто забезпечення
рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні є наслідком тривалого історичного
процесу. В Україні таке забезпечення відбулось із прийняттям Конституції України
та встановленням у її змісті спеціальних норм, які забезпечують ґендерну рівність
чоловіків та жінок. У подальшому питання забезпечення рівності прав і свобод
жінок і чоловіків в Україні лише розширювалось і отримувало закріплення в нормах
інших нормативно-правових актів. Водночас поняття «забезпечення рівності прав і
свобод жінок і чоловіків» так і не було визначено в науковій теорії нашої держави.
Так у Великому тлумачному словник сучасної української мови слово
«забезпечувати» пояснюється як створення надійних умов для здійснення чогонебудь; гарантування чогось [33, с. 281]. Так для забезпечення ґендерної рівності
необхідно вжити окремих заходів, які дозволять створити належні умови та
гарантувати наявність ґендерної рівності.
Варто наголосити, що під «забезпеченням» ґендерної рівності мається на увазі
передусім правове забезпечення. Це ж підтверджують і дослідники зазначеної
сфери. Так Т.Р. Деметрадзе відзначає, що забезпечення ґендерної рівності бере свій
початок з визнання даного принципу державою, та запровадження відповідної
регламентації нормативно-правовими актами [34, с. 127]. Закріплення відповідного
принципу на загальнодержавному рівні відіграє важливу роль у його забезпеченні,
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адже є відображенням політики держави в цьому напрямі. Упроваджуючи та
розвиваючи ґендерну рівність, держава окреслює вектор розвитку суспільства в
середині країни, вказуючи на необхідність забезпечення гармонійного розвитку на
базі рівності між людьми, зокрема без дискримінації на основі статі людини. Тому є
очевидним, що забезпечення ґендерної рівності доцільно розглядати в контексті
правового забезпечення цього поняття.
В контексті нашого дослідження важливим є підхід О.І. Наливайка, адже
автор розглядає дефініцію правового забезпечення як сукупність встановлених
гарантій реалізації прав та дій органів державної влади щодо безпосереднього
застосування відповідних гарантій. На думку автора, «феномен забезпечення прав
людини» слід розглядати в ракурсі діяльності органів держави й місцевого
самоврядування, громадських об’єднань і громадян зі створення умов (гарантій) для
їх правомірної та неухильної реалізації й захисту» [35, с. 22].
У такий спосіб звертається увага на необхідність встановлення гарантій та
одночасного забезпечення їх реалізації з боку держави. У цьому разі гарантіями
можуть виступати самі норми, які визначають те чи інше право, що передусім
упроваджує гарантію реалізації відповідного права. Водночас державні органи діють
для реалізувати відповідні гарантії, установити нормативно-правові акти.
М.В. Цвік під правовим забезпеченням визначає цілеспрямовану дію на
поведінку людей і суспільні відносини за допомогою правових (юридичних) засобів
[36, с. 404]. Т.В. Збирак, вивчаючи питання права на свободу слова в Україні та ЄС,
визначає

правове

забезпечення

як

уніфіковану

систему

правових

засобів

утвердження, реалізації, охорони, захисту та відтворення цього права, що закріплені
в нормативно-правових актах кожної конкретної держави-члена ЄС [37, с. 8]. Так
науковці звертають увагу лише на частину змісту поняття правового забезпечення, а
саме на нормативне закріплення прав осіб. Вочевидь відповідні визначення є
недостатніми для повної характеристики дефініції поняття правового забезпечення.
З викладеного вище випливає, що точним буде визначення забезпечення
рівності прав і свобод чоловіків і жінок як сукупність нормативно-визначених
гарантій щодо забезпечення рівних прав і свобод для представників різних статей,
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упровадження рівних можливостей у реалізації своїх прав як чоловіками, так і
жінками у всіх сферах життєдіяльності суспільства із врахуванням особливостей
кожної статі для економічного, політичного, соціального та культурного розвитку
особистості, і діяльність органів державної влади зі створення умов, необхідних для
відповідного забезпечення з боку держави.
Оскільки забезпечення рівності прав і свобод чоловіків і жінок являє собою
сукупність

нормативно-визначених

гарантій,

то

дослідження

особливостей

забезпечення ґендерної рівності треба здійснити через призму нормативного
закріплення необхідних механізмів щодо впорядкування та гарантування надання
рівних прав і свобод для чоловіків і жінок.
Насамперед необхідно відзначити, що гарантом забезпечення ґендерної
рівності є Конституція України [1]. Відповідний акт беззаперечно визначає
запровадження політики країни із захисту материнства та рівних прав і свобод жінки
і чоловіка. В.І. Дорофеєва зазначає, що Конституцією України закріплюється
беззаперечна рівність жінок і чоловіків у всіх сферах життя. Вчена робить висновок,
що українська держава із самого початку проголошення незалежності не нехтувала
тим, щоб утвердити в законодавчих актах антидискримінаційні положення [38, c.
82]. Відсутність будь-якої дискримінації є однією з основоположних засад
демократичного суспільства. Відтак закріплення в Конституції відповідних
положень було логічним продовженням політики побудови суспільних відносин з
новим вектором розвитку. При цьому важливим було запровадження правил
поведінки від початку проголошення незалежності для встановлення відправної
точки трансформації суспільних відносин.
Аналізуючи Основний закон, Т.В. Жалій перші конституційні гарантії для
реалізації права на ґендерну рівність знаходить у приписах частини 2 статті 3
Конституції України, де закріплено, що утвердження і забезпечення прав і свобод
людини – головний обов’язок держави [39, c. 95]. Однак таке твердження є спірним.
З одного боку, норма поширюється на відносини у сфері забезпечення ґендерної
рівності, тому що держава бере на себе обов’язок забезпечувати права та свободи
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людей з правом на рівність, з іншого – принцип самостійно не встановлює рівність
осіб ні зазвичай, ні з погляду ґендерної приналежності осіб.
О.Ф. Фрицький, досліджуючи питання ґендерної рівності, звертає увагу на
статтю 21 Конституції, яка визначає, що всі люди є вільні та рівні у своїй гідності та
правах, при цьому відповідно до статті 22 права і свободи людини є
невідчужуваними та непорушними. Також автор зосереджує увагу на статті 23
Конституції, у якій визначено право кожної людини на вільний розвиток своєї
особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей [1; 40, с.
147]. Треба відзначити, що цими статтями закріплено принцип рівності людей, що є
основою для ґендерної рівності. Варто звернути увагу, що право на вільний
розвиток особистості не є абсолютним, та обмежено колом прав інших осіб. Тобто
ґенеза особистості може здійснюватися лише за умови не порушення прав інших
людей.
Окремо потрібно наголосити на статті 24 Конституції, яка розкриває сутність
власне принципу недискримінації (рівності перед законом). Відповідно до частини 2
статті 24 Конституції рівність прав і свобод жінки і чоловіка забезпечується:
наданням жінкам рівних із чоловіками можливостей у громадсько-політичній і
культурній діяльності, у здобутті освіти, професійній підготовці, у праці та
винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок,
установленням пенсійних 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 [1]. У контексті дослідження питання
забезпечення прав чоловіків і жінок доцільним є звернення до статті 55 Конституції
України. Її норми передбачають гарантію державного забезпечення прав осіб
шляхом забезпечення права на захист [1]. Усе вище зазначене свідчить, що
Основний Закон нашої держави є головним нормативно-правовим актом, що
забезпечує рівність прав і свобод жінок і чоловіків. З аналізу його норм випливає,
що жінки та чоловіки є рівними в правах і свободах в усіх сферах суспільного
життя. При цьому, оскільки всі інші акти законодавства мають бути узгоджені з
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нормами Конституції України, можна зробити висновок, що її прийняття заклало
фундамент для антидискримінаційної політики нашої держави, однією з основ якої є
рівність прав і свобод чоловіків і жінок.
Отже, у нормах Конституції України закріплено такі особливості забезпечення
рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні: 1) беззаперечна рівність жінок і
чоловіків у всіх сферах життя, яка забезпечується та охороняється державою;
2) відсутність

будь-якої

дискримінації

у

правах;

3) невідчужуваність

та

непорушність рівності людей у своїй гідності та правах.
Національний рівень забезпечення рівних прав і свобод жінок і чоловіків
передбачає низку нормативно-правових актів, приписами яких визначено гарантії
ґендерної рівності. При цьому, якщо Конституція України декларує загальні
принципи рівності, що мають вплив на запобігання дискримінації за ґендерною
ознакою, то іншими законами України визначаються спеціальні норми, щодо
конкретних сфер життєдіяльності, які потребують додаткового захисту для осіб
різних статей. Оскільки на сьогодні прийнято велику кількість нормативно-правових
актів, які місять норми, що забезпечують рівність прав і свобод жінок і чоловіків в
Україні, для встановлення особливостей забезпечення рівності прав і свобод жінок і
чоловіків в Україні необхідно проаналізувати положення деяких із них.
Так дослідники вказують, що приписи Сімейного кодексу України [41]
встановлюють відповідальність за примушення до припинення чи збереження
сімейних відносин, що є порушенням права як чоловіка, так і жінки на свободу та
особисту недоторканість. Зазначається, що ця норма є проявом реалізації принципу
рівноправності, причому без дискримінації за ознаками статі [39, c. 95]. Важливо
зауважити, що така відповідальність встановлюється за дії представників обох
статей, що відповідає принципу рівності та встановлює паритет у правах чоловіків
та жінок. Водночас потрібно окреслити проблему наявності ґендерного насильства,
що визначається як дуже складне, багатогранне явище, тому потребує особливої
уваги як зі сторони держави, так і з боку кожного громадянина України [42, c. 31]. У
цьому контексті виділяється Закон України «Про запобігання та протидію
домашньому насильству» № 2229-VIII від 07.12.2017 [43]. Цим законом визначено
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організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству,
основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які
постраждали від такого насильства. Водночас вченими відзначається встановлення
можливості стати жертвою насильства в сім’ї представниками обох статей [44, с.
109–111]. Так спостерігається встановлення рівності в правах і свободах на захист
чоловіків і жінок у найнебезпечніших ситуаціях сімейного життя. У цьому разі
позитивна дискримінація відсутня, а особи перебувають у рівних можливостях для
захисту своїх прав.
Окрім того, в Україні прийнято спеціальні нормативно-правові акти,
спрямовані саме на встановлення рівності прав і свобод громадян, серед яких треба
назвати Закони України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків» № 2866-IV від 08.09.2005 [2] та «Про засади запобігання та протидії
дискримінації в Україні» № 5207-VI від 06.09.2012 [45]. Так щодо першого Закону,
то в ньому закріплюється рівність саме в контексті прав та можливостей чоловіків і
жінок. Зокрема, у його положеннях зазначається, що рівні права жінок і чоловіків –
це відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою статі, а рівні можливості жінок і
чоловіків – це рівні умови для реалізації рівних прав жінок і чоловіків. У цьому
законі регламентовано такі питання, як механізм забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків у громадсько-політичній і соціально-економічній сферах та у сфері освіти,
у засобах масової інформації; запобігання та протидія насильству за ознакою статі;
відповідальність за порушення законодавства України про забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків.
Так само в Законі України «Про засади запобігання та протидії дискримінації
в Україні» № 5207-VI від 06.09.2012 [45] не акцентується увага на рівності прав і
свобод саме жінок і чоловіків. Дискримінація розглядається як явище, що є
неприпустимим до будь-якої особи та/або групи осіб за їх ознаками раси, кольору
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності,
етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану,
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місця проживання, мовними або іншими ознаками. Стать є лише одним із критеріїв,
щодо яких можлива дискримінація та щодо яких встановлюється рівність прав і
свобод усіх без винятку осіб.
Отже, на підставі викладеного можна дійти висновку, що в нормах
вітчизняного законодавства закріплено такі особливості забезпечення рівності прав і
свобод жінок і чоловіків в Україні: 1) в Україні встановлено рівноправність,
причому без дискримінації за ознаками статі; 2) і чоловіки, і жінки перебувають у
рівних можливостях для захисту своїх прав; 3) відсутні обмеження та привілеї за
ознакою статі; 4) встановлено рівні умови для реалізації рівних прав і свобод жінок і
чоловіків; 5) норми вітчизняного законодавства мають антидискримінаційний
характер, оскільки спрямовані на запобігання та протидію дискримінації.
Розглядаючи міжнародне законодавство, яке закріплює питання забезпечення
ґендерної рівності, передусім потрібно навести Конвенцію ООН про ліквідацію всіх
форм дискримінації щодо жінок [46], ратифіковану 1981 року, що до сьогодні
визначає обов’язковість застосування її норм на території України. Аналізуючи
зміст Конвенції, необхідно зазначити, що вона конкретизує дії для гарантування
рівності статей. Особливу увагу приділено громадянському статусу жінок,
необхідності відтворення населення та впливу на відносини між статями культурних
традицій. Поряд із цим у Конвенції зосереджується увага також і на конкретних
проблемах, зокрема щодо ліквідації дискримінаційних процесів у сфері зайнятості,
таких як дискримінація при прийнятті на роботу, рівній оплаті праці та наданні
відпустки у зв’язку вагітністю. В.Г. Никифоренко наголошує на необхідності
долучити до цього списку питання протидії сексуальних домагань на робочому місці
[47, с. 220]. Варто підкреслити, що це явище не є новим, водночас поширення
інформації про значну кількість подібних порушень прав жінок стало відомим
широкому загалу лише останнім часом, що дозволяє кваліфікувати такі дії не як
поодинокі випадки, а як значну проблему в частині порушення прав жінок.
У науковій літературі відзначається, що дискримінацією не вважаються
заходи, спрямовані на встановлення спеціальних пільг особам за критерієм статі, або
спрямовані на задоволення потреб осіб, які за статевою ознакою, віком, у зв’язку із
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фізичними вадами, сімейними обов’язками звичайно визнаються такими, що мають
необхідність у спеціальному захисті або допомозі [48, c. 197]. Позитивна
дискримінація на користь жінок, на думку автора, є вкрай важливою, оскільки існує
необхідність запровадження інструментів, які дають можливість забезпечити
належну життєдіяльність жінок, враховуючи їх біологічні особливості.
Отже, міжнародне законодавство визначає такі особливості забезпечення
рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні:
1) права і свободи чоловіків і жінок є рівними;
2) установлення позитивної дискримінації на користь жінок, як матерів, яка
полягає в особливій охороні з урахування біологічних особливостей.
Отже, на основі аналізу законодавства, яке врегульовує питання забезпечення
рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні, установлено, певні
закономірності. По-перше, Конституція України декларує загальні принципи
рівності, що мають вплив на запобігання дискримінації за ґендерною ознакою. Подруге, інші закони України встановлюють спеціальні норми щодо конкретних сфер
життєдіяльності, які потребують додаткового захисту для осіб різних статей. Потретє,

міжнародне

законодавство

забороняє

дискримінацію,

установлює

рекомендації для вдосконалення національних законодавств та політичні заходи, які
мають бути вжиті державами для забезпечення рівності прав і свобод жінок і
чоловіків в Україні. Попри те, що кожна із проаналізованих груп нормативноправових актів характеризується різними завданнями, аналіз їх змісту дозволив
установити:
1) системний характер забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків в
Україні;
2) відхід від усталених соціальних ролей, який полягає в беззаперечній
рівності жінок і чоловіків у всіх сферах життя, що забезпечується та охороняється
державою та яка включає рівні умови для реалізації рівних прав і свобод жінок і
чоловіків, відсутність обмежень і привілеїв за ознакою статі та рівні можливості для
захисту своїх прав;
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3) справедливість, яка полягає у відсутності дискримінації в правах за
ознаками статі;
4) існування позитивної дискримінації на користь жінок, як матерів, що
полягає в особливій охороні з урахування біологічних особливостей;
5) невідчужуваність та непорушність рівності людей у своїх правах.
Так системний характер забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків
в Україні полягає в тому, що забезпечення ґендерної рівності є складової частиною
забезпечення загального принципу рівності осіб. У зв’язку з цим М.І. Крочук
зазначає, що одним з основоположних принципів права є багатоаспектний принцип
рівності, за допомогою якого відображається розвиток демократії в суспільстві.
Складовою загального принципу рівності є незалежність від статі [29, c. 469]. Тобто
відповідний прояв увійшов до загального принципу рівності як діалектичного
поєднання концепцій формальної і фактичної (реальної) рівності та є його
невід’ємною частиною поряд із забезпеченням рівності незалежно від місця
народження та проживання, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану та інших
ознак. Водночас виокремлення із загального принципу здійснюється на підставі
предмета, на основі якого може проводитись дискримінація – належність особи до
окремої статі. Норми, якими врегульована ґендерна рівність, містяться в багатьох
нормативно-правових актах різної юридичної сили. Зокрема, питання ґендерної
рівності врегульовано Конституцією України [1], Конвенцією ООН про ліквідацію
всіх форм дискримінації щодо жінок [46], Сімейним кодексом України [41],
Законами України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків» від 08.09.2005 № 2866-IV [2] та «Про засади запобігання та протидії
дискримінації в Україні» від 06.09.2012 № 5207-VI [45] та низкою інших
нормативно-правових актів.
Відхід від усталених соціальних ролей полягає в тому, що запровадження
забезпечення ґендерної рівності базується на відході від традиційних ролей
представників окремих статей. Водночас саме наявність соціальних ролей зумовила
необхідність у запровадженні боротьби за ґендерну рівність. Наявність визначеної
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соціальної ролі за окремою статтю в подальшому відображається на різних сферах
діяльності в процесі їх життя та становлення. Відповідне відображення на підставі
соціальної ролі статі формує розуміння про неї. Саме встановлення ґендерної
рівності пов’язується зі змінами статусу чоловіка і жінки, що залежить від окремих
стереотипних уявлень про їх ролі в традиційному суспільстві. Незавершеність
відповідних перетворень зумовлює дисбаланс і відсутність однозначності уявлень
про моделі поведінки чоловіків і жінок. При цьому усталеність уявлень про
соціальні ролі та моделі поведінки чоловіків та жінок уповільнюють прогрес у
забезпеченні рівними правами і свободами осіб, незалежно від належності їх до
окремої статі. Тому на сьогодні у вітчизняному законодавстві встановлено
беззаперечну рівність жінок і чоловіків у всіх сферах життя, яка забезпечується та
охороняється державою та яка включає рівні умови для реалізації рівних прав і
свобод жінок і чоловіків, відсутність обмежень і привілеїв за ознакою статі та рівні
можливості для захисту своїх прав.
Справедливість полягає у відсутності дискримінації в правах за ознаками
статі. Зміст забезпечення рівності між чоловіками і жінками передбачає створення
справедливих можливостей для найповнішої реалізації прав особами різних статей.
Визначальним є не лише наявність визначеного обсягу прав, але й можливість
доступу до них осіб, щоб їх реалізувати без запровадження дискримінаційного
підходу. Уведення обмежень у доступі до реалізації права нівелює наявність такого
права в тієї групи осіб, які не відповідають встановленим критеріям, що, очевидно,
дискримінує таких осіб. Саме тому і в нормах національного законодавства, і в
положеннях міжнародних нормативно-правових актів визначено неприпустимість
дискримінації за ознаками статі.
Водночас особливість існування позитивної дискримінації ніяк не суперечить
проведеному раніше аналізу. Позитивна дискримінація полягає в тому, що перелік
прав, які закріплюються за особами різних статей, може бути в допустимих межах
різним, що уособлює біологічні особливості різних статей і їх потреби. Потрібно
відзначити, що не вважаються дискримінацією заходи, спрямовані на встановлення
спеціальних пільг особам за критерієм статі або спрямовані на задоволення потреб
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осіб, які за статевою ознакою, віком, у зв’язку із фізичними вадами, сімейними
обов’язками звичайно визнаються такими, що мають необхідність у спеціальному
захисті або допомозі [48, c. 197]. В Україні в контексті рівності прав і свобод жінок і
чоловіків позитивна дискримінація застосовується передусім на користь жінок, як
матерів, та полягає в особливій охороні з урахування їх біологічних особливостей.
Враховуючи, що чоловікам об’єктивно не можуть належати ті права, якими
наділяється жінка, як мати, така дискримінація не є порушенням принципу рівності,
адже прямо випливає із відмінностей між статями. Саме тому позитивна
дискримінація є тією особливістю, яка порушує принцип рівності прав і свобод
жінок і чоловіків, проте не впливає на його забезпечення.
Останньою виділеною нами ознакою є невідчужуваність та непорушність
рівності людей у своїх правах. Вона полягає в тому, що принцип рівності прав і
свобод жінок і чоловіків в Україні є стабільним, і наявний баланс не може бути
змінений на користь тієї чи іншої статі. Єдиний виняток – позитивна дискримінація,
яка, утім, належно врегульовується нормами вітчизняного законодавства. У всіх
інших випадках права і свободи жінок і чоловіків в Україні є рівними; окремі права
не можуть бути відчуженими щодо однієї статі, проте залишені для іншої;
закріплений у законодавстві обсяг прав чоловіків та жінок не може бути змінений за
статевим принципом.
Отже,

проаналізовані

наукові

підходи

щодо

визначення

предмета

диференціації осіб – гендеру для повного розуміння рівності прав та можливостей
чоловіків і жінок як частини загального принципу рівності. З’ясовано, що в цілому
питання забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні
характеризується високим рівнем наукової уваги. На сьогодні в правовій доктрині
нашої держави наявна велика кількість праць, присвячених питанням рівності прав
та можливостей чоловіків і жінок, але водночас сутність деяких теоретичних
категорій не є встановленою належно. Однією з таких категорій є забезпечення
рівності прав і свобод чоловіків та жінок, яке було визначене як сукупність
нормативно-визначених гарантій щодо забезпечення рівних прав і свобод для
представників різних статей, упровадження рівних можливостей у реалізації своїх
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прав як чоловіками, так і жінками у всіх сферах життєдіяльності суспільства із
врахуванням особливостей кожної статі для економічного, політичного, соціального
та культурного розвитку особистості, та діяльність органів державної влади зі
створення умов, необхідних для відповідного забезпечення з боку держави.
Дослідження особливостей забезпечення рівності прав і свобод жінок і
чоловіків в Україні продемонструвало, що на цей час правове регулювання даного
інституту здійснюється на рівні Конституції України, інших законів нашої держави
та міжнародних нормативно-правових актів. Забезпечення рівності прав і свобод
жінок і чоловіків в Україні має системний характер, оскільки врегульовується
системою нормативно-правових актів і

є складовою

масштабної

системи

забезпечення рівності прав і свобод усіх осіб. На сьогодні в Україні здійснено відхід
від усталених соціальних ролей та встановлено беззаперечну рівність жінок і
чоловіків у всіх сферах життя, яка забезпечується та охороняється державою та яка
включає рівні умови для реалізації рівних прав і свобод жінок і чоловіків,
відсутність обмежень і привілеїв за ознакою статі та рівні можливості для захисту
своїх прав і свобод. Аналіз рівності у правах і свободах жінок і чоловіків в Україні
дозволив дійти висновку, що такий стан речей є справедливим, адже рівність
обумовлює відсутність дискримінації в правах за ознаками статі. Водночас
забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні характеризується
наявністю позитивної дискримінації на користь жінок, як матерів, що полягає в
особливій охороні із урахування біологічних особливостей, що, на думку автора, є
виправданим та необхідним явищем. Ще однією особливістю рівності прав і свобод
жінок і чоловіків в Україні є невідчужуваність та непорушність рівності. Тобто на
законодавчому рівні встановлено гарантії того, що баланс рівності прав і свобод
жінок і чоловіків в Україні не буде змінено на користь тієї чи іншої статі.
1.2. Історіографія і методологічні основи доктринальних досліджень
конституційно-правових засад забезпечення рівності прав і свобод жінок і
чоловіків в Україні
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Як свідчать статистичні дані, для України все ще залишаються характерними
п’ять порушень прав жінок. Так порушенням прав жінок в Україні залишається
домашнє насильство. Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ України,
щороку від рук кривдників гине близько 600 українок. Зокрема,

2017 року до

поліції надійшло понад 110 тисяч заяв від жертв домашнього насильства, з них
понад 90% жінки. Жінки в Україні заробляють у середньому на 28 % менше ніж
чоловіки, про що свідчать дані Державної статистики, а, за інформацією
рекрутингових агенцій, ця різниця є ще вищою. Відповідно до аналітичного звіту
комісії Ради Європи з питань ґендерної рівності за 2017 рік Україна перебуває в
групі країн із найнижчим представництвом жінок у владі, адже Український
парламент усього на 12 % складається із жінок. Водночас відповідний показник є
рекордним за всі попередні скликання, досі залишається низьким, особливо
порівняно з практикою демократичних країн [49]. Зважаючи на це, а також на безліч
подібних прикладів дискримінації за ґендерним аспектом, треба зробити висновок,
що, незважаючи на функціонування міжнародного законодавства щодо протидії
дискримінації

за

статевим

аспектом,

прийняття

антидискримінаційного

законодавства на національному рівні, рівність прав і свобод жінок і чоловіків все
ще залишається невирішеною проблемою.
Як уже зазналося вище, питання рівності прав і свобод жінок і чоловіків в
Україні широко представлено в працях вітчизняних науковців, причому ця
проблематика цікавить вчених різних напрямів – від соціологічного до державноуправлінського. Водночас у юридичному напрямі з цієї проблематики налічується
досить небагато праць. Якщо це стосується конституційного правового забезпечення
рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні, то на цей час комплексні
монографічні або дисертаційні дослідження у вказаному напрямі є окремими.
Зокрема, варто відзначити працю Т.Р. Деметрадзе «Конституційний принцип
рівності прав жінки і чоловіка: поняття, зміст, механізм його реалізації та захисту»
[50]. Саме тому питання історіографії досліджень рівності прав і свобод жінок і
чоловіків в Україні є особливо актуальним та потребує першочергово визначення
вже наявних здобутків науки у вказаній тематиці.
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Не менш важливим питанням є аналіз методології досліджень рівності прав і
свобод жінок і чоловіків в Україні. Під методологією в науковій літературі
розуміється

сукупність

послідовних

дій

практичного

виконання

певних

дослідницьких процесів, їх процедур і операцій. Дослідження будь-яких питань
потребує розробки методології, адже методологія є передумовою досягнення
поставленої дослідницької мети. Методологія кожного окремого дослідження
конкретна та унікальна, залежить від характеру об’єкта та предмета вивчення, мети
наукового пошуку, загального рівня кваліфікації, науково-дослідницького досвіду,
наукового потенціалу, креативності та інших властивостей дослідників. Саме тому
для вивчення рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні необхідно
встановити таку систему методів, яка, по-перше, є ефективною для досліджень
таких питань, про що свідчить аналіз праць вітчизняних науковців; по-друге,
дозволить максимально досконало розкрити питання рівності прав і свобод жінок і
чоловіків в Україні.
Першою працею, присвяченою питанням рівності прав і свобод жінок і
чоловіків в Україні, є дослідження Н.Б. Болотіної «Соціальне законодавство
України. Ґендерна експертиза» (2001 рік), яке вважається першою спробою
проаналізувати соціальне законодавство України в контексті ґендерної рівності,
адже в роботі досить ґрунтовно та досконало визначено основні проблеми та
виявлено недоліки чинних на той час правових норм соціального законодавства
України стосовно ґендерної рівності та запропоновано власні шляхи вдосконалення
способів забезпечення ґендерного паритету [51]. Незважаючи на те, що рівність прав
і свобод жінок і чоловіків в Україні була встановлена ще в нормах Конституції
України [1] 1996 року, утім упродовж тривалого часу цьому питанню науковці
взагалі не приділяли уваги. А втім, починаючи із 2001 року, науковий інтерес до
цього питання лише зростав. І в подальшому з кожним роком кількість таких праць
поступово збільшувалась, як і напрями, за якими проводилися відповідні
дослідження. У праці Н.Б. Болотіної зазначається, що внаслідок сучасних
законодавчих змін у цьому напрямі (зокрема, прийняття Законів України «Про
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» № 2866-IV від
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08.09.2005 [2], «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» №
5207-VI від 06.09.2012 [45] та низки інших нормативно-правових актів) дослідження
у питаннях законодавчого забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків в
Україні вже втратило свою актуальність, проте у цілому треба зауважити, що внесок
Н.Б. Болотіної в розвиток інституту рівності прав і свобод жінок і чоловіків в
Україні є суттєвим.
Дослідження З.В. Ромовської «Сімейне законодавство. Ґендерна експертиза»
(2001 рік) є актуальним та цікавим навіть за сучасних умов державно-правового
розвитку України. Хоча сімейно-правові відносини були видозмінені у зв’язку з
прийняттям Сімейного кодексу України [41], проте окремі здобутки вченої в цьому
напрямі є актуальними й дотепер. Наприклад, вчена визначила, що тільки ґендерно
справедливий підхід до законодавства може створити ґендерно справедливі умови
для самоутвердження рівноправності соціальних статей у сімейних відносинах [52,
с. 13]. І таке твердження, безумовно, заслуговує на увагу в контексті розуміння та
застосування ґендерних аспектів, загалом, у різних правових інститутах, як і низка
інших тверджень. Водночас дослідження проводилося в процесі прийняття
Сімейного кодексу України [41], який і без того протягом 17 років зазнав суттєвих
змін. Тому щодо багатьох положень праця не є актуальною в питаннях
законодавчого забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні.
О.М. Руднєва в дисертації «Ґендерна рівність у праві України» (2002 рік)
визначила теоретико-правові основи ґендерної рівності у праві України. Так
проаналізовано

передумови

становлення

ґендерної

рівності

та

зроблено

порівняльний аналіз міжнародно-правових норм і законодавства зарубіжних країн.
Так само розглянуто сутність дискримінації жінок і визначено шляхи її переборення
[53, с. 5]. Наукова праця стала основою для подальших наукових розвідок у
вказаному напрямі, що беззаперечно свідчить про її важливість та значущість.
Однак, на думку автора, питання ґендерної рівності розглянуто досить однобічно.
Зокрема, поза увагою залишилися такі важливі питання, як проблема дискримінації
прав чоловіків та чинники, які впливають на неї, висвітлення конкретних шляхів
подолання такої дискримінації, що могло б найповніше розкрити розглядувану тему.
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Однак значення праці полягає в тому, що це вперше на рівні дисертації вивчалося
питання ґендерної рівності.
Так само значущою є праця К.Б. Левченко «Управління процесами
формування ґендерної політики в Україні (організаційно-правові аспекти)», у якій
уперше у вітчизняній правовій науці комплексно досліджено організаційно-правові
засади управління процесами формування ґендерної політики та сформульовано
низку нових положень та висновків, зокрема: 1) розроблено основи теорії
управління процесами формування ґендерної політики в Україні; 2) визначено
найпродуктивніші теоретико-методологічні засади дослідження процесів управління
формуванням та впровадженням ґендерної політики в Україні; 3) схарактеризовано
сутність терміна «ґендерна політика»; 4) названо принципи, цілі та завдання,
напрями ґендерної політики на сучасному етапі розвитку Української держави та
суспільства; 5) на основі вивчення досвіду країн з розвинутою демократією у
правовому та політичному вирішенні проблем і досягненні ґендерної рівності
запропоновано шляхи щодо її впровадження в Україні; 6) визначено найефективніші
заходи з удосконалення законодавчого забезпечення формування та розвитку
ґендерної політики в Україні; 7) здійснено класифікацію сфер діяльності та участі
неурядових організацій у формуванні та впровадженні ґендерної політики в державі
тощо [23, с. 7; 54, с. 102-104]. Результати цього дослідження є актуальними і зараз у
контексті

подальшої

розробки

політологічних,

соціологічних

та

правових

досліджень. Однак деякі важливі питання, зокрема щодо зарубіжного досвіду
формування та впровадження ґендерної політики, не розкриті.
Дисертація О.О. Стрельник «Ґендерна нерівність та соціальний статус жінки в
сучасному українському суспільстві» [55] має соціологічний характер. Її значення
для вітчизняної науки полягає в тому, що запропоновано визначення ґендерної
нерівності як розходження статусних позицій жінок і чоловіків у різних сферах
життєдіяльності суспільства, зумовлене впливом ґендерного фактору на можливості
формування та реалізації їх соціального потенціалу. Також О.О. Стрельник
систематизувала теоретичні підходи, що сформувались у межах різних соціальногуманітарних дисциплін, до вивчення та інтерпретації ґендерної нерівності.
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Водночас соціологічний характер цієї праці обумовив її досить специфічний зміст, а
тому багато одержаних результатів не вплинули на розвиток правового вчення про
рівність прав і свобод жінок і чоловіків в Україні.
У праці «Європейський правовий вимір ґендерно чутливої політики»
обґрунтовується думка, що ґендерні відносини мають бути насамперед врегульовані
правом і вивчені правовою наукою, наголошують на тому, що саме право тривалий
час заперечувало права жінки як повноцінного, повноправного члена суспільства,
учасника правовідносин, тому ці деформації мають бути враховані та виправлені
сучасними ґендерно чутливими правовими концепціями та доктринами. Також
аналізується співвідношення прав особи і ґендерного статусу, правове забезпечення
ґендерної політики [56, с. 4–5]. Зважаючи на викладене, можна впевнено
констатувати, що дослідження є важливою складовою з погляду визначення
загальнотеоретичних основ щодо розуміння таких понятійних категорій, як
«гендер», «ґендерний статус», «ґендерна політика» тощо.
Н.В. Аніщук у праці «Ґендерне насильство у правовому житті України»
визначає відмінності звичайного насильства від ґендерного насильства, яке є
різновидом агресивної поведінки, використання сили на основі ознаки статі.
Слушною є думка, що хоча ґендерне насильство може відбуватися в публічній
обстановці, воно значною мірою коріниться в позиції припустимості до насильства в
сім’ї, у суспільстві та державі, призводячи до ґендерного дисбалансу та
дискримінації за статевою ознакою [57, с. 67]. Треба наголосити, що хоча
дослідження є фундаментальним та важливим у контексті загальнотеоретичного
розуміння ґендерного насильства як правової категорії, утім не містить конкретних
прикладів та узагальнень ґендерного насильства з погляду правозастосовної
практики.
Необхідно також відзначити, що рівність прав і свобод жінок і чоловіків в
Україні досліджується не лише у сферах юридичної та соціологічної науки, але й у
галузі педагогіки. Так С.М. Гришак у дисертації «Підготовка майбутніх спеціалістів
соціальної сфери до реалізації ідеї ґендерної рівності в професійній діяльності»
теоретично обґрунтувала та розробила концепцію умов та змісту підготовки
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майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї ґендерної рівності в
професійній діяльності. Окрім того, проведено комплексне дослідження таких
категорій, як гендер, ґендерний підхід, ґендерна стратифікація суспільства, ґендерні
ролі, ґендерні стереотипи, ґендерна культура, подано теоретичний опис сутності
даних понять [58, с. 7–8]. А втім, хоча ця праця має педагогічний характер, а не
правовий, все ж таки окремі загальнотеоретичні висновки є корисними для будь-якої
сфери вітчизняної науки. С.М. Гришак надала визначення низці понять, які є
широковживаними в усіх сферах науки, а отже, окремі висновки цього дослідження
можуть бути використані і в правових дослідженнях.
У галузі педагогічної науки можна назвати дослідження Н.О. Приходькіної
«Педагогічні умови реалізації ґендерного підходу у фаховій підготовці студентів
гуманітарних спеціальностей») [59]. Значення праці для вітчизняної науки, а також
вчення про рівність прав і свобод жінок і чоловіків в Україні,

таке ж, як і

попередньо проаналізована робота. Н.О. Приходькіна так само розв’язує завдання
врахування ґендерного підходу до педагогічній діяльності та підготовки студентів
на основі концепції рівності прав і свобод жінок і чоловіків. Значення праці для
вітчизняної науки також є ідентичним – окремі висновки цієї дисертації можуть
бути використані і в правових дослідженнях.
Фундаментальною працею з правового становища жінки в аспекті ґендерної
рівності є дослідження О.Р. Дашковської «Правове становище жінки в аспекті
ґендерної рівності: загальнотеоретичний аналіз», у якому проаналізовано розвиток
правового становища жінки з погляду ґендерної рівності. Зокрема, О.Р. Дашковська
довела, що ґендерна рівність, яка передбачає насамперед рівні можливості чоловіка і
жінки, забезпечується не лише закріпленням рівності перед законом разом із
забороною дискримінації, але й політикою позитивних дій. Також обґрунтовано
положення, що рівність чоловіка і жінки не варто трактувати як ідентичність їх
правового статусу; у тій сфері, що не пов’язана з природними відмінностями
чоловіка і жінки, їх юридична і фактична рівність може збігтися. Так само
запропоновано нове визначення поняття «гендер» як соціальна приналежність до
певної статі, як уявлення кожного індивіда про рольові характеристики та
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поведінкові особливості індивідів тієї статі, до якої він належить [60, с. 6–7]. На
думку автор, названа наукова праця є важливим здобутком та становить певний
теоретико-правовий базис для сучасної юридичної науки щодо розуміння правового
становища жінки в аспекті ґендерної рівності. На противагу цьому треба зазначити,
що поняття гендеру все ж таки розглядається винятково в контексті прав жінок.
Зокрема, рівність розглядається із точки зору позитивної дискримінація, яка вже
частково проаналізована в цьому дослідження. О.Р. Дашковська фундаментально
підійшла до розкриття того, що, враховуючи фізіологічні відмінності чоловіків і
жінок, правовий статус обох статей не можна ототожнювати. Незважаючи на
принципи рівності прав і свобод, жінкам притаманні права і свободи, якими не
можна наділити чоловіків.
На окрему увагу заслуговує праця Ю.В. Івченко «Філософсько-правовий
аналіз ґендерної політики», де вперше у вітчизняній суспільствознавчій думці було
виконано комплексний філософсько-правовий аналіз ґендерної політики в Україні.
Принциповим при цьому було теоретичне осмислення проблеми рівності жінок і
чоловіків, що передбачає реорганізацію, поліпшення, удосконалення й оцінку
процесів прийняття рішень для впровадження принципу ґендерної рівності в усі
сфери державної політики, які прямо чи опосередковано стосуються життя жінок і
чоловіків [61, с. 5]. Однак треба зауважити, що в роботі проаналізовано ґендерну
політику із застосування звуженого підходу до визначення особливостей ґендерних
характеристик, адже Ю.В. Івченко дослідження виконано в контексті діяльності
органів внутрішніх справ і Міністерства внутрішніх справ України. Як наслідок,
питання ґендерної рівності досліджувалось саме в контексті діяльності органів
внутрішніх справ.
Не меншої уваги заслуговує праця Т.О. Марценюк «Інституційні засади
регулювання ґендерних відносин». Хоча робота стосується галузі соціологічної
науки, проте вона має певне значення і для розуміння рівності прав і свобод жінок і
чоловіків у юридичній сфері. Так обґрунтовано необхідність упровадження
цілісного інституційного механізму регулювання і дослідження ґендерних відносин
в Україні як необхідної умови досягнення ефективності процесу регулювання та
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модифікації ґендерного порядку загалом у бажаному для суспільства напрямі. На
основі вивченого шведського досвіду показано роль фахових соціологічних
ґендерних досліджень як важливої складової процесу регулювання ґендерних
відносин в Україні [62, с. 11]. Однак працю не можна назвати фундаментальною, бо
дослідження більшою мірою має соціологічну спрямованість. Не враховано
загальнотеоретичні юридичні конструкції та проблеми щодо забезпечення рівності
прав і свобод жінок і чоловіків в Україні, а тому внесок авторки в розвиток
юридичної науки є незначним.
Дослідженню проблем ґендерних аспектів покарання присвячені численні
праці Т.М. Головко, зокрема «Ґендерні аспекти покарання». Необхідно відзначити,
що вчена вперше дослідила ґендерні аспекти покарання, тобто особливості
призначення покарання жінкам і чоловікам, а також його відбування на основі
порівняльного дослідження норм українського таі зарубіжного законодавства,
міжнародно-правових

документів.
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щодо

вдосконалення чинного законодавства України не втрачають своєї актуальності і
сьогодні. Зокрема, Т.М. Головко пропонується закріпити положення про рівність
жінок і чоловіків у Кримінальному кодексі України та виключити деякі положення
Кримінально-виконавчого кодексу України, норми якого не відповідають умовам
сьогодення щодо урівняти права і свободу жінок і чоловіків під час відбування
покарання за вчинений злочин [63, с. 5]. Висновки, зроблені Т.М. Головко,
підтверджують, що ґендерний аспект має вплив не лише на обсяг прав, а й
обов’язків. Одним із таких є обов’язок понести покарання за протиправну
поведінку. Логічним є те, що коли обсяг прав жінок і чоловіків є рівним, то обсяг
обов’язків також має бути урівняний.
Не менш важливими є фундаментальні здобутки Т.В. Омельченко в
дослідженні проблеми правового регулювання праці жінок в аспекті забезпечення
ґендерної рівності. Так у роботі «Правове регулювання праці жінок в аспекті
забезпечення ґендерної рівності» сформульовані концептуальні засади правового
регулювання праці жінок в аспекті забезпечення ґендерної рівності й обґрунтовані
пропозиції з удосконалення трудового законодавства у цій сфері. Зокрема,
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обґрунтована необхідність законодавчого визнання нової правової категорії
«гендер» і відображення її дефініції в Законі України «Про забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків» № 2866-IV від 08.09.2005 [2], що дійсно є
слушним та доцільним, оскільки наявні визначення вказаних понятійних категорій у
вище зазначеному нормативно-правовому акті не є досконалими та потребують
уточнення [64, с. 6]. Отже, на думку автора, наукова праця є актуальною та
відповідає умовам сьогодення, оскільки досліджено питання регіонального та
внутрішнього правового регулювання праці жінок (згідно з внутрішніми правилами
підприємств, установ та організацій) в аспекті забезпечення ґендерної рівності. У
цілому дослідження – важлива складова вітчизняної наукової теорії рівності прав і
свобод жінок і чоловіків.
Не менш комплексно до визначення загальнотеоретичних основ ґендерного
права України підійшла й Н.В. Аніщук у монографії «Основи ґендерного права
України», де визначено поняття системи ґендерного права як обумовленої
характером ґендерних відносин внутрішньої структури, основними елементами якої
є ґендерно-правові інститути та норми. Також підкреслено, що, на відміну від
багатьох галузей вітчизняного права (конституційне, цивільне, трудове та ін.), у
ґендерному праві поки що не сформовані його підгалузі [16, с. 127]. Потрібно
відзначити, що робота є фундаментальною в аспекті визначення основних правових
категорій ґендерного права України, бо в ній описано поняття, визначено систему та
сформовано власну класифікацію ґендерного права як інституту. До того часу ніхто
із вчених раніше так не досліджував вказану тематику. Не зважаючи на це, у зв’язку
з реформуванням правової системи та появою нових підгалузей у праві ця праця має
бути суттєво перероблена та доповнена.
Останнім часом з’явилося чимало праць, присвячених питанням рівності прав
і свобод жінок і чоловіків в Україні. Однією із таких є дисертація Т.М.
Краснопольської «Взаємодія інститутів держави та громадянського суспільства в
реалізації ґендерної політики України», яка стосується галузі політичних наук і в
якій проаналізовано сучасний стан механізмів формування та реалізації ґендерної
політики в Україні, визначено роль громадянського суспільства в її становленні, а
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також теоретично обґрунтовано напрями їх удосконалення з використанням
прогресивного зарубіжного досвіду. Теоретично обґрунтовано організаційноправовий механізм взаємодії інститутів держави та громадянського суспільства у
сфері ґендерної політики в Україні, а також комплексно проаналізовано систему
національних, міжнародних та регіональних політико-правових актів як у сфері
взаємодії інститутів держави та громадянського суспільства, так і щодо
регулювання ґендерної політики [66, с. 5]. Попри те, що дослідження стосується
сфери політології, усе ж таки зроблено низку важливих для юридичної науки
висновків. Також ґрунтовно проаналізовано чинне законодавство України та
зарубіжних країн, присвяченого питанням рівності прав і свобод жінок і чоловіків в
Україні, а тому незаперечним є внесок і в розвиток юридичної науки.
Ще одним дослідженням у сфері педагогічної науки є робота О.І. Васильченко
«Соціально-педагогічні

умови

формування

ґендерної

культури

студентів

університету». Дисертацію присвячено проблемам формування ґендерної культури
студентів, обґрунтовано структуру ґендерної культури (тендерні знання, цінності та
норми), а також сформульовано критерії підвищення ґендерної культури в студентів
[67]. Значення роботи полягає у формулюванні методів педагогічного впливу,
спрямованого на формування в суспільстві розуміння сутності та значення ґендерної
рівності.
Серед досліджень вчених-правовиків можна виділити працю Т.Р. Деметрадзе
«Конституційний принцип рівності прав жінки і чоловіка: поняття, зміст, механізм
його реалізації та захисту», у якій розглянуто конституційно-правове регулювання
рівності прав і свобод жінки і чоловіка, розкрито поняття та ознаки конституційного
принципу, названо складові елементи, механізми його реалізації та захисту [50, с. 6].
Зокрема, роль праці для вітчизняної науки полягає в тому, що дослідник комплексно
проаналізував стан наукової розробки питань, пов’язаних із рівністю прав і свобод
жінок і чоловіків в Україні, сформулював низку визначень, які мають значення для
досліджуваної сфери, окреслив умови, необхідні для ефективного функціонування
національного механізму забезпечення рівності прав жінок і чоловіків, а також
запропонував шляхи вдосконалення чинного законодавства.
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Необхідно зазначити, що окремі праці, присвячені рівності прав і свобод
жінок і чоловіків в Україні, були виконані науковцями в галузі теорії та історії
державного управління. В.В. Черняхівська в дисертації «Ґендерна політика в системі
державного

управління:

Україна

та

європейський

досвід»

[68]

дослідила

європейський досвід рівності прав і свобод жінок і чоловіків, проаналізувала історію
впровадження ґендерної рівності в європейських державах, дослідила законодавство
про рівність прав і свобод окремих із них. Окрім того, запропоновано вдосконалити
законодавство України про рівність прав і свобод жінок і чоловіків, а отже, названа
праця має важливе значення і для юридичної науки нашої держави.
У дисертації І.П. Андрусяк «Ідея ґендерної рівності в українській правовій
думці другої половини XIX століття» розкриваються особливості виникнення,
становлення і розвитку ідеї ґендерної рівності в українській правовій думці, поновому трактується проблема історичних джерел однієї із сучасних ключових засад
успішного функціонування суспільства [69, с. 7]. У роботі добре проаналізовано
історико-правові аспекти рівності прав і свобод жінок і чоловіків, про що свідчать
результати здійсненого дослідження, які можуть бути корисними як для Верховної
Ради України, так і органів виконавчої влади України в контексті проведення
суспільних заходів, спрямованих на утвердження ґендерної рівності в Україні.
Важливе дослідження В.С. Гербут «Право на сексуальну орієнтацію та
ґендерну ідентичність: сутнісний зміст та гарантії захисту» [65], у якому розглянуто
теоретичні та практичні проблеми права людини на сексуальну орієнтацію та
ґендерну ідентичність з урахуванням вітчизняного, європейського та міжнародного
досвіду, вивчено право на сексуальну орієнтацію та ґендерну ідентичність у
систематиці прав людини, встановлено сутнісні характеристики права на свободу
сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності, а також проаналізовано судовий
механізм захисту права на свободу сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності.
Науково цінною є пропозиція визначати право особи на вибір способів
самовизначення та самоідентифікації відповідно або не відповідно до своєї
сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності сексуальною та ґендерною
автономією людини. Не викликає заперечень дефініція терміна «право на свободу
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сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності», що пояснюється виключним
авторитетом і компетенцією особи щодо своєї сексуальної орієнтації та ґендерної
ідентичності, автономії та самовизначення особи в цій сфері, з одного боку, та
фундаментальним характером цього права людини – з іншого. Важливими є
запропоновані для забезпечення права на свободу сексуальної орієнтації та
ґендерної ідентичності заходи, такі як визнання частиною сімейних правовідносин
відносини «де-факто» одностатевих та трансґендерних пар; визначення в Сімейному
кодексі України можливості усиновлення дитини свого одностатевого партнера та
заборони відмови особі чи парам в усиновленні на основі сексуальної орієнтації та
ґендерної ідентичності, або ж пропозиція внести зміни до чинного законодавства
шляхом встановлення заборони дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації та
ґендерної ідентичності в Законі України «Про засади запобігання та протидії
дискримінації в Україні», а також в окремих суспільних інститутах.
У дисертації І.В. Янковець «Дискримінація та інституційний механізм її
подолання в Україні» [17] розв’язуються такі завдання, як аналіз розвитку уявлень
про дискримінацію як правове явище; визначаються поняття та з’ясовується
сутність дискримінації; розглядаються історичні аспекти та сучасні підходи до
конституційно-правового регулювання заборони дискримінації; встановлюється
сутність явища дискримінації як порушення цінностей вільності, рівності та
гідності; класифікуються основні види та форми дискримінації; вивчаються нові
форми дискримінації та причини їх виникнення; систематизується інституційний
механізм
механізму

подолання
подолання

дискримінації;
дискримінації;

визначаються

пріоритети

характеризуються

ефективного

основні

напрями

вдосконалення національного законодавства з урахуванням європейського та
міжнародного досвіду. Окремо треба виділити окреслені ознаки дискримінації:
установлення привілейованого становища певної соціальної групи відносно інших у
рівних умовах; погіршення становища певної соціальної групи відносно інших в
рівних умовах; неприйняття потреб членів соціальної групи, які зазнають обмежень,
зумовлених незалежними та об’єктивними причинами. Важливими є пропозиції
щодо вдосконалення чинного законодавства України, спрямовані на створення бази
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статистичних даних дискримінаційних проваджень Комітету з подолання та
запобіганню дискримінації (за розглядами звернень), кримінальних, цивільних,
адміністративних проваджень, предметом яких є дискримінація, проваджень у
справах про адміністративні правопорушення (ст. 188-40 КУАпП), результатів
розгляду звернень про дискримінацію органами державної виконавчої влади та
місцевого

самоврядування;

адміністративних

щодо

правопорушень

визначення
та

складів

дискримінаційних

встановлення

адміністративної

відповідальності в Кодексі України про адміністративні правопорушення, що
включає зокрема відповідальність за дискримінацію за сексуальною орієнтацією,
ґендерною ідентичністю чи ґендерною ознакою тощо.
Отже, на сьогодні проблематика рівності прав і свобод жінок і чоловіків в
Україні є предметом досліджень різних напрямків юридичної науки та інших наук –
педагогіки, соціології, політології, державного управління тощо. Як уже зазначалося
вище, до 2001 року досліджень, присвячених рівності прав і свобод жінок і чоловіків
в Україні, фактично не було. З 2001 року розпочинається теоретичний розвиток цієї
сфери, який продовжується і до цього часу. Тобто, виділяючи в історіографії
досліджень рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні етапи розвитку, треба
виділити такі етапи:
1-й (1991–2001 рр.) характеризується відсутністю наукових досліджень
рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні;
2-й (2001 рік – дотепер) – характеризується перманентним науковим інтересом
до питання рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні з боку науковців
галузей юридичної науки, педагогіки, соціології, політології, державного управління
тощо.
Установлено, що дослідження рівності прав і свобод жінок і чоловіків в
Україні на сьогодні здійснювалось за такими напрямами:
1. Теоретико-правовий: 1) правові та інституційні засади регулювання та
розвитку рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні; 2) взаємодія інститутів
держави та громадянського суспільства в забезпеченні рівності прав і свобод жінок і
чоловіків в Україні; 3) конституційний принцип рівності прав і свобод жінки і
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чоловіка; 4) ґендерний аналіз соціального законодавства України; 5) ґендерний
аналіз сімейного законодавства України; 6) ґендерна рівність у праві України; 7)
ґендерна нерівність у праві України; 8) вивчення досвіду європейських держав щодо
правового регулювання рівності прав і свобод жінок і чоловіків та відповідної
державної політики; 9) ґендерне насильство в правовому житті України; 10) ґендерні
аспекти покарання; 11) правове становище жінки в аспекті ґендерної рівності; 12)
правове регулювання праці жінок в аспекті забезпечення рівності прав і свобод
жінок і чоловіків в Україні;
2. Педагогічний: 1) підготовка спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї
ґендерної рівності в професійній діяльності; 2) реалізація ідеї ґендерної рівності в
навчанні студентів; 3) формування ґендерної культури в студентів;
3. Організаційно-правовий – управління процесами формування ґендерної
політики в Україні;
4. Історико-правовий – ідея ґендерної рівності в українській правовій думці
другої половини XIX століття;
5. Філософський – філософсько-правовий аналіз ґендерної політики.
Окрім досліджень з правових дисциплін, так само вчені досліджують у
суспільно-політичних, соціологічних і державно-управлінських напрямах. Потрібно
зазначити, що більшість наукових праць належать жінкам, що, на думку автора, є
свідченням того, що саме жінки найчастіше зазнають дискримінаційних проявів за
ґендерною ознакою.
Не менш важливим питанням є аналіз методології дослідження рівності прав і
свобод жінок і чоловіків в Україні. У науковій літературі методологія дослідження
визначається як теоретична основа та способи організації пізнавального процесу, що
характеризують пізнання з погляду його загальних форм, можливостей пізнавальних
засобів і механізмів, які зумовлюють логічну послідовність наукового дослідження
[36, с. 26]. Тобто методологія – це сукупність методів проведення пізнавальної
діяльності, які сприяють досягненню науковцем поставленої мети та завдань
дослідження. У Великому тлумачному словнику сучасної української мови метод
визначається як прийом або система прийомів, що застосовується в якій-небудь
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галузі діяльності (науці, виробництві тощо) [33, с. 664]. Будь-яка наукова сфера
характеризується власною унікальною системою методів, які і потрібно встановити
в цьому дослідженні, і сфера рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні з
цього не є винятком.
О.М. Руднєва описала ґендерну рівність у праві України в праці «Ґендерна
рівність у праві України», яка базувалась на сукупності методів і прийомів
наукового пізнання [53, с. 4–5]. Для розбору природи ґендерної рівності
використовувалися прийоми правової антропології, методи аналізу й синтезу, метод
єдності логічного й історичного. За допомогою історико-правового методу
опрацьовувалися передумови формування положення рівності статей [53, с. 4–5].
Системність дозволила прослідкувати розвиток домінанти ґендерної рівності в
законодавстві, а також окреслити проблематику дискримінації жінок і утиснення
їхніх прав. Логіко-семантичний метод посилив дослідження понятійного апарату
[53, с. 4–5].
О.О. Стрельник у праці «Ґендерна нерівність та соціальний статус жінки в
сучасному українському суспільстві» використала як комплекс загальнонаукових
методів (методи аналізу і синтезу, індукції та дедукції, порівняльного аналізу,
типологізації та систематизації), так і методологічні положення структурнофункціонального, діяльнісно-структурного та системного підходів. Зокрема, на
думку авторки, методологія системного та діяльнісно-структурного підходів
дозволила виділити складові системи ґендерних нерівностей та факторів, що на них
впливають.

Використання

структурно-функціональної

методології

сприяло

розкриттю особливостей прояву соціального статусу та потенціалу жінки [55, с. 5–
6].
К.Б. Левченко в дисертації «Управління процесами формування ґендерної
політики в Україні (організаційно-правові аспекти)» використала сукупність методів
та прийомів наукового пізнання [54, с. 5–6]. За допомогою логіко-семантичного
методу поглиблено понятійний апарат. Для висвітлення проблем розвитку
нормативно-правового забезпечення ґендерної політики на міжнародному та
національному

рівнях,

формування

національних

інституцій

упровадження
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ґендерної політики використано історико-правовий та компаративний методи, які
дозволяють вивчати специфіку формування та розвитку ґендерної політики в
конкретних соціально-політичних умовах.
У дисертації «Формування та реалізація державної ґендерної політики в
Україні» Г.В. Даудова застосувала сукупність загальнонаукових методів, а саме:
історичний, правовий методи, метод порівняльного аналізу, метод соціологічних
досліджень та інші [70, с. 3]. Зокрема, історичний і правовий метод, а також метод
порівняльного аналізу використано для опису наявної в суспільстві ґендерної
нерівності та підходів до визначення соціального статусу жінки. На основі цих же
методів узагальнено досвіду становлення та реалізації ґендерної політики в
демократичних країнах та організаційно-правового забезпечення рівності чоловіків і
жінок у вітчизняному суспільстві. Метод соціологічних досліджень дозволив
проаналізувати емпіричну інформацію про участь жінок у державному управлінні,
так само системно-структурний та логічний методи дали змогу визначити масштаби
та форми обмеження прав жінок у вирішенні питань суспільного життя,
обґрунтувати механізми їх інтеграції в систему управління державою. Для
встановлення ідеологічних уявлень у соціумі про мотиви поведінки чоловіків і
жінок у роботі використано структурно-функціональний та психологічний підходи.
Окрім того, Г.В. Даудова застосовує й інші методи, такі як: кількісного та якісного
аналізу для дослідження ролі й статусу жінки в політичній діяльності; історичний та
діалектичний – для встановлення ґендерних аспектів у прийнятті управлінських
рішень; індукції та дедукції, аналізу та синтезу – для аргументування шляхів
реалізації та вдосконалення ґендерної політики в Україні.
Н.О. Приходькіна в праці «Педагогічні умови реалізації ґендерного підходу у
фаховій підготовці студентів гуманітарних спеціальностей» використала комплекс
теоретичних та експериментальних методів [59, с. 3–4]. Теоретичні методи були
використані дослідницею для аналізу та узагальнення літератури з проблем
ґендерності, інтеграції ґендерного підходу у вітчизняну систему вищої освіти,
навчально-методичних праць і передового досвіду закладів вищої освіти з
упровадження ґендерної тематики в освітній процес; конкретизації сутності
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ґендерності та специфіки ґендерного підходу як нової методології пізнання
педагогічних явищ і концепції педагогічної діяльності; моделювання ґендерноорієнтованої технології у фаховій підготовці студентів й порівняння її ефективності
з традиційною. Так само експериментальні методи дослідниця розподіляє на дві
групи: емпіричні та статистичні.
Методологічною основою дисертації Ю.В. Івченко «Філософсько-правовий
аналіз ґендерної політики в Україні» є такі методи: історико-правовий, метод
комплексного

підходу,

герменевтичний

метод

та

методи

порівняльного

правознавства й категоріально-термінологічного аналізу [61, с. 15]. З наведеного
вище випливає, що для вивчення передумов становлення етико-правового принципу
ґендерної рівності, а також основних тенденцій розвитку ґендерної паритетності у
світовій практиці використано історико-правовий метод; метод комплексного
підходу застосовано

для

синтезу

філософських,

правових,

політологічних,

соціологічних джерел та розуміння сучасних підходів до формування ґендерної
політики. На основі методу порівняльного правознавства було проведено глибинний
аналіз міжнародно-правового надбання регулювання ґендерної політики та зроблено
порівняння ґендерної проблеми в законодавстві України. Для визначення
проблематики ґендерної рівності в державній політиці України та встановлення
стану ґендерного питання в системі ОВС України використано метод системноструктурного аналізу. Для вибудовування понятійного апарату, зокрема поняття
«ґендер»,

застосовано

герменевтичний

метод

та

метод

категоріально-

термінологічного аналізу.
У процесі дослідженні взаємодії інститутів держави та громадянського
суспільства в реалізації ґендерної політики України Т.М. Краснопольська
використала міждисциплінарний підхід для комплексного аналізу теми [66, с. 4–5].
Так серед інших на всіх етапах роботи автор застосувала діалектичний метод, за
допомогою якого видалося можливим визначити базові закономірності розвитку ідеї
ґендерної рівності та особливості її реалізації в багатьох галузях соціального життя.
Загальнологічні методи, як-то аналізу і синтезу, абстрагування, індукції та дедукції,
вжито для формування висновків наукової роботи. Структурно-функціональний
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метод застосовувався для розгляду механізму реалізації ґендерної політики та її
складових. Використання неоінституційного підходу дозволило проаналізувати
тенденції розвитку, вибору та зміни державних установ та громадянського
суспільства, залучених до реалізації ґендерної політики, у їхній взаємодії на різних
рівнях. Порівняльний метод дозволив виділити особливості реалізації ґендерної
політики в країнах Європи та в Україні. Історичний метод був використаний для
аналізі розвитку політичної та правової бази ґендерної політики.
На думку Т.М.Краснопольської, системний метод дозволив глибше зрозуміти
всю сукупність ґендерних відносин, що охоплює соціокультурний вимір і його
входження

до

суспільних

інститутів.

Соціально-психологічний

метод

застосовувався для порівняльного аналізу чоловічої та жіночої поведінки в цілому,
відмінностей у домінантних формах і мотивах такої поведінки, а також для розгляду
особливостей жіночого політичного лідерства та його переваг. Біополітичний метод
використаний під час розгляду гендеру як соціального конструкту, сучасних
наукових шкіл ґендерних відносин, у частині розглянутих досліджень щодо
кількості нейронних зв’язків у жінок і чоловіків, а також впливу цих факторів на
політичну поведінку та можливості політичної активності осіб різних статей [66, с.
4–5].
О.І. Васильченко в роботі «Соціально-педагогічні умови формування
ґендерної культури студентів університету» для розв’язання поставлених завдань
використала

такий

комплекс

методів

дослідження:

теоретичні

–

аналіз,

систематизація й узагальнення наукових положень з проблеми дослідження
застосовувалися для уточнення сутності базових понять дослідження; контентаналіз документації університетів – для з’ясування значущості ґендерного
компоненту в змісті навчально-виховної роботи університету; емпіричні –
спостереження, опитування, тестування – для визначення рівнів сформованості
ґендерної культури студентів університету, педагогічний експеримент – для
перевірки

ефективності

соціально-педагогічних

умов

формування

ґендерної

культури студентів університету; методи статистичної обробки експериментальних
даних для виявлення емпіричного розподілу значень компонентів ґендерної
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культури та значущості отриманих результатів [67, с. 3]. Ця робота має педагогічний
характер, саме тому частина використаних методів не є характерними для
досліджень правових явищ. Водночас О.І. Васильченко використала низку методів,
які використовують інші дослідники рівності прав і свобод жінок і чоловіків в
Україні, зокрема аналіз та систематизація.
Встановлення методології, яку застосувала Т.Р. Деметрадзе в роботі
«Конституційний принцип рівності прав жінки і чоловіка: поняття, зміст, механізм
його реалізації та захисту», є особливо важливою для цього дослідження, адже ця
праця є одним із небагатьох вітчизняних досліджень, присвячених рівності прав
жінки і чоловіка через призму конституційного права. Використано такі наукові
методи: аналізу – для виокремлення ознак конституційного принципу рівності прав
жінок і чоловіків; абстрагування – для дослідження принципу рівності статей як
категорії міжнародних стандартів прав людини і громадянина; індукції – для
індуктивного умовиводу про механізм національного забезпечення рівності прав
жінки і чоловіка; дедукції – для з’ясування місця та ролі органів, що становлять
інституційну систему забезпечення принципу рівності статей у системі органів
держави; аналогії – для дослідження компетенції органів державної влади та
місцевого самоврядування в галузі рівних прав жінок і чоловіків; діалектичний – для
виявлення закономірностей та особливостей, властивих конституційно-правовому
регулюванню рівності прав жінок і чоловіків; системний – для дослідження системи
суб’єктів реалізації та захисту рівноправ’я жінок і чоловіків; структурнофункціональний – для дослідження структурно-функціональних зв’язків між
елементами механізму реалізації та захисту рівних прав жінок і чоловіків;
історичний (історико-правовий) – для дослідження історіографії рівності прав жінок
і чоловіків; статистичний – для надання певного роду статичної інформації,
пов’язаної з порушенням принципу рівності прав жінок і чоловіків; формальноюридичний – для дослідження конституційно-правового регулювання рівності прав
жінок і чоловіків шляхом формулювання та розкриття юридичних понять,
конструкцій, з’ясування змісту нормативних актів [50, с. 5–6]. Треба наголосити на
масштабності системи методів. Більшість із перерахованих методів є важливими для

59
цього дослідження.
Дисертація І.П. Андрусяк «Ідея ґендерної рівності в українській правовій
думці другої половини ХІХ століття» ґрунтується на комплексі положень, прийомів
і підходів, який поєднує філософські, загальнонаукові та спеціально-наукові методи
[69, с. 7]. Логічний метод пізнання, наприклад, прийоми аналізу і синтезу,
абстрагування вжито для формування методології, джерельної бази та історіографії
дослідження. Системно-структурний метод став основою вивчення явища ґендерної
рівності як певної системи, яка складається з інституцій, як-то право на освіту,
виборче право, майнова рівність тощо й елементів різного рівня, які перебувають у
функціональному взаємозв’язку.
І. П. Андруяк на основі діалектичного методу здійснила аналіз розвитку ідеї
ґендерної рівності та встановила її фундаментальний взаємозв’язок з парадигмами
передового розвитку соціуму. За допомогою соціологічного підходу вчена
простежила становлення і розвиток ідеї ґендерної рівності, її становлення в
суспільній свідомості. Авторка використала формально-догматичний метод для
аналізу раціонального зерна та дефініції терміна «ґендерна рівність» у міжнародноправових актах та чинному законодавстві України, а також порівняльно-правовий −
для встановлення рівня розуміння ідеї ґендерної рівності представниками
української правової думки другої половини ХІХ ст. [69, с. 7].
В.В. Черняхівська висвітлила проблему ґендерної політики у своїй дисертації
«Ґендерна політика у сфері державного управління: Україна та європейський
досвід».

У

роботі

використано

комплекс

філософських,

загальнонаукових,

спеціальних наукових методів, які традиційно використовуються для вивчення
названої теми. На думку автора, «філософсько-світоглядну основу пізнання
становлять ключові положення діалектики, а також системоцентрична та
антропоцентрична наукові парадигми, зокрема парадигма людиноорієнтованої
держави.

Процес

об’єктивності,

пізнання

різнобічності,

здійснювався

з

погляду

взаємодоповнюваності

та

принципів

історизму,

обґрунтованості,

що

створило надійну методологічну основу для комплексного аналізу предмета
дисертаційної роботи» [68, с. 3]. Окрім того, використано загальнонаукові підходи й
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методи. Зокрема, соціокультурний, структурно-функціональний та психологічний
підходи стали основою для встановлення причин поведінки чоловіків і жінок у
відповідності з наявними стереотипами, звичаєвими та релігійними уявленнями.
Засади

історико-порівняльного

і

правового

методів

дали

можливість

схарактеризувати український та європейський досвід впровадження ґендерної
політики в державне управління; розкрити мотиви наявної в суспільстві ґендерної
нерівності та бачення соціальної ролі чоловіків і жінок у системі панівних
стандартів. На основі методу соціологічних досліджень проведено аналіз емпіричної
інформації про реалізацію домінанти ґендерної рівності в державному управлінні, а
системно-структурний та логічний методи застосовано під час встановлення обсягів
і форм обмеження прав жінок щодо прийняття рішень та для обґрунтування
механізмів їх інтеграції в систему державного управління. Проблемно-тематичний
метод використано для розгляду наукової опрацьованості теми дисертації. Метод
гіпотези дав змогу розв’язати питання еквівалентної українським реаліям моделі
ґендерних взаємин.
Оскільки дослідження рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні
здійснюються в рамках декількох наукових сфер, відповідно перелік методів, які
використовують автори у відповідних дослідженнях, є доволі специфічним. У
процесі аналізу встановлено, що методологію дослідження рівності прав і свобод
жінок і чоловіків в Україні, окрім методів, становлять також підходи.
Методи можна класифікувати на такі групи: загальнонаукові, соціологічні,
загальнологічні та емпіричні. Утім соціологічні (метод експертних оцінок; метод
соціологічних досліджень; метод статистичної обробки експериментальних даних
тощо) та емпіричні (метод спостереження; метод опитування; метод тестування
тощо) є характерними передусім для праць у галузях соціології, політології та
педагогіки.

У

дисертаціях

у

правовій

сфері

такі

методи

фактично

не

використовуються. Отже, методологію досліджень рівності прав і свобод жінок і
чоловіків в Україні становлять такі методи:
1. Загальнонаукові методи: 1) порівняльно-правовий метод; 2) формальноюридичний метод; 3) системний метод; 4) історико-правовий метод; 5) діалектичний
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метод.
2. Загальнологічні методи: 1) метод аналізу; 2) метод синтезу; 3) метод
індукції; 4) метод дедукції; 5) метод абстрагування.
Порівняльно-правовий

метод

визначається

в

науковій

літературі

як

зіставлення юридичних понять, явищ, процесів одного порядку і з’ясування
подібності та відмінності між ними. Відповідний метод застосовується вибірково за
обов’язкової умови порівнюваності об’єктів, а в основу такого зіставлення
покладені процеси формування і розвитку правових систем новітніх держав,
розширення і поглиблення зв’язків між державами і їх групами, інтеграція останніх
[71, с. 57]. Тобто сутність цього методу повною мірою відповідає тій меті, з якою
його використовують вчені для вирішення проблеми рівності прав і свобод жінок і
чоловіків в Україні.
Формально-юридичний метод пояснюється, на думку Р.І. Радейко, це
виявлення та уточнення змісту права через вираження і фіксацію його форми на
основі

загальносоціальної

методології,

що

включає

в

себе

діалектично-

матеріалістичний підхід як невід’ємну сферу пізнання, оскільки метод формалізації
є складовою частиною будь-якого процесу розкриття законів об’єктивного світу [72,
с. 91]. Іншими словами, за допомогою формально-логічного методу встановлюються
і формулюються дефініції, роз’яснюється сутність того чи іншого поняття тощо.
Наприклад, Т.Р. Деметрадзе використовує формально-юридичний метод для
дослідження конституційно-правового регулювання рівності прав жінок і чоловіків
шляхом формулювання та розкриття юридичних понять, конструкцій, з’ясування
змісту нормативних актів [50, с. 5–6]. Так само І.П. Андрусяк використала
формально-логічний метод для аналізу сутності та змісту дефініції «ґендерна
рівність» у міжнародно-правових актах та чинному законодавстві України [69, с. 7].
Отже, формально-юридичний метод у сфері рівності прав і свобод жінок і чоловіків
використовується для формулювання визначень понять та дефініцій.
Системний метод має на меті дослідження об’єкта не як сукупності її
складових, а як системи та цілісного утворення. Є.О. Мічурін визначає системний
метод як метод, який дозволяє дослідити явище у всьому різноманітті зв’язків,
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системи цінностей, пріоритетів. Він дає можливість встановити внутрішні зв’язки,
що існують у праві в цілому, є його основою, зв’язати основні ціннісні підходи в
праві з окремими нормами і правовими ситуаціями [73, с. 11]. Використання
системного методу дозволило О.М. Руднєвій прослідкувати розвиток ґендерної
рівності в нормативно-правовій системі України, а також окреслити проблематику
дискримінації жінок і притіснення їхніх прав [26, с. 4–5; 53, с. 118-119], а Т.Р.
Деметрадзе за допомогою системного методу дослідив систему суб’єктів реалізації
та захисту рівноправ’я жінок і чоловіків [50, с. 5–6]. Отже, системний метод
дослідники використовується для вивчення правових явищ як сукупності складових.
Історико-правовий метод В.В. Ільков визначає як метод, що дозволяє
розглянути кожну проблему та кожний окремий елемент у його історичному
розвитку, простежити генезис проблеми в її складових елементах. Такий підхід
дозволяє не проводити окремого історичного дослідження проблематики, а
витримувати обраний напрям дослідження в діахронічному розрізі та виявити
чинники, які впливають на розвиток сфери в умовах сучасності [74, с. 62]. За
допомогою історико-правового методу О.М. Руднєва дослідила питання передумов
формування положень рівності статей [26, с. 4-5]. Так само Т.Р. Деметрадзе
використав відповідний метод для дослідження історіографії рівності прав жінок і
чоловіків [50, с. 5–6]. Отже, історико-правовий метод дозволяє дослідити, у який
спосіб відбувалось становлення ґендерної рівності статей та встановити передумови
сучасного стану рівності прав і свобод жінок і чоловіків.
Діалектичний метод є провідним методом наукового пізнання, який не
залежить від тимчасових історичних, економічних, політичних та інших умов,
полягає у визначенні сутності різноманітних правових явищ, їх змісту, причин їх
виникнення. Діалектичний метод дозволив Т.М. Краснопольській визначити базові
закономірності розвитку ідеї ґендерної рівності та особливості її реалізації в
багатьох галузях соціального життя [66, с. 4-5]. Зі свого боку, Т.Р. Деметрадзе
використав діалектичний метод для виявлення закономірностей та особливостей,
властивих конституційно-правовому регулюванню рівності прав жінок і чоловіків
[50, с. 5-6]. Тобто діалектичний метод дозволяє дослідникам рівності прав і свобод
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жінок і чоловіків встановити сутність рівності, зміст прав і свобод жінок і чоловіків,
причини наділення жінок і чоловіків саме таким обсягом прав і свобод тощо.
Іншою групою методів досліджень рівності прав і свобод жінок і чоловіків в
Україні є загальнологічні методи (метод аналізу, метод синтезу, метод індукції,
метод дедукції, метод абстрагування тощо). Такі методи застосовуються для
формулювання менш масштабних висновків. Аналіз передбачає роздроблення
цілого на складові елементи, тобто виділення ознак предмета для вивчення їх
окремо як частини єдиного цілого; синтез являє собою з’єднання отриманих у
процесі аналізу частин у єдине ціле; індукція – це спосіб міркування від приватних
суджень до загального судження, установлення загальних правил і законів на
підставі вивчення окремих фактів і явищ; дедукція – це спосіб міркування від
загального судження до приватного судження, пізнання окремих фактів і явищ на
підставі знання загальних законів і правил [75, с. 23–28]. Варто зауважити, що
загальнологічні методи зазвичай використовуються в комплексі – застосування
методу аналізу означає необхідність застосування методу синтезу. Так само в
комплексі застосовуються і методи індукції та дедукції.
Окрема категорія, яку виділено як елемент методології досліджень рівності
прав і свобод жінок і чоловіків в Україні, – підходи. Аналіз праць у сфері рівності
прав і свобод жінок і чоловіків в Україні продемонстрував, що методологію
досліджень рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні також становлять такі
підходи: 1) структурно-функціональний підхід; 2) діяльнісно-структурний підхід; 3)
системний підхід; 4) неоінституційний підхід; 5) соціологічний підхід; 6)
соціокультурний підхід; 7) психологічний підхід. Водночас, беручи до уваги
специфіку сфери рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні, варто
наголосити, що у відповідних дослідженнях може використовуватись значно ширше
коло підходів, характерних і для інших галузей науки. Підходи відрізняються від
методів тим, що являють собою використання авторами певних інструментів,
характерних для інших наук, відмінних від юридичної. Тож, застосовуючи той чи
інший підхід, дослідник урізноманітнює свою дослідницьку техніку та поглиблює
зроблені висновки. Підсумовуючи дослідження історіографії та методології
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досліджень рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні в цілому, можна дійти
висновку, що це питання належить до сфери наукових інтересів дослідників різних
галузей науки, зокрема й юридичної. На сьогодні в науковій доктрині нашої
держави наявні десятки праць, присвячені тим чи іншим аспектам ґендерної рівності
жінок і чоловіків. Незважаючи на те, що впродовж тривалого часу це питання не
досліджувалось узагалі, останнім часом кількість наукових праць, присвячених
рівності прав і свобод жінок і чоловіків стрімко, зростає. Водночас галузь
конституційного права характеризується фактичною відсутністю таких досліджень,
не зважаючи на те, що саме в Конституції України вперше для національного
законодавства було встановлено принципи рівності прав і свобод жінок і чоловіків.
1.3. Ретроспектива становлення рівності прав і свобод жінок і чоловіків у
світі та на території України
Зважаючи на те, що процеси, пов’язані із встановленням рівності прав і свобод
жінок і чоловіків, які в Україні відбуваються протягом останніх трьох десятиліть, у
світі відбувались значно раніше. Актуальним питанням для дослідження є аналіз
ретроспективи становлення рівності прав і свобод жінок і чоловіків у світі та на
території України, що дозволить: по-перше, встановити сучасний стан рівності прав
і свобод жінок і чоловіків в Україні; по-друге, проаналізувати процеси, які призвели
до формування саме такого сучасного стану; по-третє, спрогнозувати те, як саме
може розвиватись далі становлення рівності прав і свобод жінок і чоловіків в
Україні, враховуючи світовий досвід.
Проблеми рівності прав і свобод жінок і чоловіків залишаються актуальними
як у світі, так і на території України. Наприклад, 29 березня 2019 року у відкритий
космос уперше в історії мала вийти команда у складі двох жінок-космонавтів, але за
декілька днів до цього одну із жінок замінив чоловік-космонавт. Причину заміни
пояснили в неналежній підготовці жіночого скафандру для вильоту, і це викликало
широкий резонанс у громадськості та міжнародній спільноті загалом [76]. Це
свідчить про те, що проблема ґендерної нерівності досі є актуальною навіть у такій
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розвиненій сфері, як космонавтика. Так станом на січень 2018 року Україна посіла
61 зі 144 країн світу, представлених в «Індексі ґендерного розриву»; 116 місце зі 144
держав за кількістю представлених жінок у парламенті (12%); зарплати жінок в
Україні на 26% нижчі ніж у чоловіків. Але при цьому 40% жінок обіймають керівні
посади вищого рівня; 53% жінок серед приватних підприємців; понад 450 професій
перестали бути забороненими для жінок у 2017 році [77]. Наведені статистичні дані
свідчать, що, з одного боку, рівність прав і свобод жінок і чоловіків в Україні все ще
залишається проблемним питанням, адже Україна порівняно з іншими державами на
сьогодні є далекою від встановлення ґендерної рівності. З іншого боку, у цьому
питанні в Україні останніми роками спостерігається значний розвиток, адже
вносяться необхідні зміни до вітчизняного законодавства, і саме розуміння рівності
прав і свобод жінок і чоловіків у суспільстві поступово переходить на якісно новий
рівень.
Незважаючи на все вище зазначене, становище жінки в Україні та у світі
порівняно із чоловіками все ще залишається складним. Не розв’язані питання рівня
оплати праці та попиту на робочу силу в тих галузях промисловості, де традиційно
переважають жінки, до цього часу актуальними є ґендерні стереотипи щодо
переважного зайняття жінкою господарськими справами сім’ї та вихованням дітей.
Як наслідок, це позначається на кар’єрному рості жінок, зменшенні їх
конкурентоспроможності на ринку праці, адже поки жінки виховують дітей,
чоловіки самовдосконалюються та зростають як фахівці. Незважаючи на очевидні
фізіологічні відмінності чоловіків і жінок, різниця у становищі між обома статями є
більшою мірою стереотипною, що негативно позначається на можливостях
самореалізації жінки в суспільстві. Саме тому важливим є питанням встановлення
ретроспективи становлення рівності прав і свобод жінок і чоловіків у світі та на
території України, адже лише повне розуміння усіх світових процесів, пов’язаних із
ґендерною рівністю, дозволить забезпечити відповідну рівність прав та свобод і в
Україні.
Тривалий час проблема рівності прав і свобод жінок і чоловіків взагалі не
розглядалась на науковому рівні. Так С.М. Сєргєєва вказує, що не можна встановити
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якусь конкретну дату, із якої розпочався розвиток рівноправ’я чоловіків та жінок у
світі [78, с. 284]. Неоднозначне ставлення до прав і свобод жінки було зафіксоване
ще в працях давньогрецьких вчених. Так Н.О. Бондаренко посилається на праці
різних мислителів, зміст думок кожного із яких дійсно відрізняється суттю. Так
Сократ стверджував, що трьома речами, які можна вважати щастям, є те, що ти
людина, а не дика тварина; що ти грек, а не варвар; що ти чоловік, а не жінка [79, с.
88]. Так само Арістотель вважав жінок менш розвиненими, ніж чоловіків, а тому
мислитель наголошував, що відносини в сім’ї мають будуватись на основі
панування чоловіка над жінкою. При цьому дослідник підкреслював, що жінка не є
рабом чоловіка і посідає суспільне становище вище від рабів, адже жінки, на його
думку, є здатними до прийняття суспільно-політичних рішень [79, с. 88]. Про
спірність таких підходів, навіть абстрагуючись від сучасних поглядів, свідчить те,
що сучасники цих мислителів розглядали ґендерне питання інакше. Так Платон у
праці «Держава» розвивав ідею про рівноправність чоловіків і жінок: «Однакові
природні властивості зустрічаються у живих істот тієї й іншої статі і за своєю
природою як жінки, так і чоловіка можуть брати участь у всіх справах» [79, с. 88].
Тож, незважаючи на те, що Платон все ж таки розділяв чоловіків і жінок і надав
останнім менший обсяг прав, все ж таки очевидним є те, що цей мислитель цінував
здібності жінок і звертав увагу на необхідність наділення їх відповідним
становищем у суспільстві.
Отже, серед античних мислителів-класиків домінували дві, по суті,
протилежні позиції: 1) жінки відрізняються від чоловіків і мають бути залежними
від них; 2) жінки наділені природою такими самими здібностями, як і чоловіки, але
сфери їх діяльності все-таки треба розділяти.
Обидва підходи є тотожними за своїм змістом у тій частині, що всі мислителі
визнавали необхідність розрізняти права чоловіків і жінок.
Також внесок зазначених дослідників посилюється тим, що тривалий час після
цього ідеї рівності прав і свобод жінок і чоловіків не порушувались узагалі. Як
зазначається в науковій літературі, до XX ст. майже в усіх країнах світу в законах
було закріплено підпорядкування жінок чоловікам. Чоловік мав панівне становище в
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сім’ї, майнові права також належали чоловікові, батьки вирішували, з ким візьме
шлюб їхня донька. Так само жінки не мали права на фінансову незалежність, не
розпоряджалися власністю, не отримували без дозволу чоловіка паспорт, не
вибирали

місце

проживання.

Законодавство

багатьох

європейських

країн

передбачало обов’язковий офіційний дозвіл чоловіка на працевлаштування його
дружини [80, с. 106]. Становище жінок у суспільстві навіть не змінили суттєво
революції кінця XVIII століття, які вплинули позитивно на закріплення в
законодавствах держав основних прав і свобод людини. С.М. Сєргєєва та
О.І. Семиколєнова звертають увагу на те, що зміни щодо забезпечення прав жінок
почали відбуватися в правовій системі тогочасної Європи після Французької
революції 1789 року. Так 1789 року Олімпія де Гуж виголосила ідею рівності в
«Декларації прав жінки та громадянки». Її вислів «Якщо жінки мають право
виходити на ешафот, то вони можуть виходити й на трибуну» став гаслом для
багатьох жінок світу. Величезним досягненням Французької революції став Декрет
1792 року про дієздатність жінок, які досягли 21 року. Узаконення розлучень у
Франції, а потім і в інших країнах, підірвало підмурки сімейного деспотизму
чоловіків. [78, с. 284; 80, с. 106]. Такі ідеї поширювались і в Англії. Наприклад,
Марія Вольстонкрафт у праці «На захист прав жінок» 1792 року докладно описала
становище неуцтва та, рабської покірності, на яке через соціальні забобони і
систему виховання були приречені жінки. Вчена, проаналізувавши «гідність
жіночого характеру», підкреслила, що вони є результатом чоловічого погляду на
жінок; критикувала погляди, які полягали в тому, що жінкою треба керувати;
критикувала законодавство, яке закріплювало підлегле становище жінок [79, с. 90–
91]. Попри те, що ідеї рівності жінок і чоловіків дістали своє законодавче
закріплення лише наприкінці XVIII століття, необхідно звернути увагу на те, що
така концепція на той момент уже декілька століть розглядалась у тогочасному
суспільстві. Так ще в епоху Відродження в Європі відбулись революційні зміни в
культурному обличчі і в суспільній свідомості [79, с. 89]. У той період розпочалось
формування однакового ставлення до чоловіків і жінок, що стало об’єктивною
передумовою для виникнення ідеї жіночої рівноправності. Жінок почали залучати
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до обговорення наукових і літературних тем, до жінки, її розуму та духовного світу
виявлялась повага в різноманітних творах. Мале коло освічених жінок обумовило
виникнення руху за жіночу освіту. Водночас ідеї рівноправності мали занадто
абстрактний характер і були далекими до втілення навіть серед знаті і коронованих
персон [79, с. 89]. Значення ідеї ґендерної рівності в епоху Відродження полягає
передусім у тому, що вони зародились, жили та розвивались і надалі, унаслідок чого
знайшли відгук у наступних поколіннях європейської інтелігенції. Як наслідок
цього, уже наприкінці XVIII століття розпочався процес закріплення прав жінок у
законодавстві. По суті, із настанням ери прав людини розпочалась і ера зрівнювання
жінок у правах із чоловіками, яка триває і донині.
Окрім Франції, у зазначений період відбувалась зміна поглядів щодо цього
питання і в інших державах. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття в
законодавство низки держав під впливом масових жіночих рухів починали
додаватись норми, які стосувалися захисту прав жінок. Переважно країни
переглядали норми законодавства, особливо ті, що стосувались економічної сфери,
оскільки все більше жінок були задіяні в промисловості, працюючи по 14 годин на
заводах і фабриках [80, с. 106]. Жінки поступово залучались до промислового
виробництва та були одним з об’єктів революцій культурних. Як наслідок,
відбувалось розширення їх соціально-економічних прав, а також почав змінюватись
сам підхід ідей до визначення становище жінки в суспільстві. Це дозволило жінкам
із часом розраховувати на соціальний статус, у цілому зіставний в основних
параметрах із чоловічим. Вони отримали рівні права в спадкуванні майна, право на
розлучення, а також на обмеження батьківської влади над неповнолітніми дітьми.
При цьому варто наголосити, що відповідні зміни вносились не лише країнами
Європи, а й іншими державами світу. Наприклад, 1893 року жінки здобули
громадянські права в Новій Зеландії. 1902 року аналогічні процеси відбулись в
Австралії. Серед європейських держав одними із перших розширили права жінок
Фінляндія 1906 року, Норвегія 1913 року та Данія. Усе більше країн змінювали своє
законодавство та надавали жінкам додаткові права. Прикладом таких прав є виборчі
права, яких раніше в жінок не було взагалі. Також права жінок закріплені на рівні
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міжнародних угод. 1902 року в Гаазі було прийнято конвенції, що врегулювали
питання колізій в національних законодавства щодо шлюбу, розлучення та опіки над
неповнолітніми. Більшою мірою такі законодавчі нововведення були спрямовані
проти торгівлі жінками: Договір про боротьбу з торгівлею білими рабинями 1904
року, Конвенція про боротьбу з торгівлею білими рабинями 1910 року та Женевська
конвенція про заборону торгівлі жінками і дітьми 1921 року [78, с. 284]. Остаточно
ідея наявності в жінки основних прав і свобод закріпилась у суспільстві після
закінчення Першої світової війни, у якій жінки взяли активну участь.
Отже, на світовому рівні ідея рівноправності жінок і чоловіків почала
формуватися наприкінці XVIII – початок ХХ ст. Можна виділити такі особливості
цього періоду в контексті становлення рівності прав і свобод жінок і чоловіків: 1)
права жінок були розширені, особливо в частині соціально-економічних,
політичних, спадкових та сімейних прав; 2) права жінок отримали своє нормативне
закріплення, причому як на національних рівнях, так і на міжнародно-правовому; 3)
змінився сам підхід до розуміння ролі жінок у суспільстві (зокрема, розпочалась
боротьба із жіночим рабством); 4) фактично в відповідний період рівноправ’я
встановлювалось за такими напрямами: боротьба із злочинністю, яка спрямована
проти жінок; удосконалення національних законодавств у частині розширення прав
жінок; залучення жінок до праці та виборів; розширення прав жінок як члена сім’ї.
Наступний етап становлення рівності прав і свобод жінок розпочався після
Другої світової війни. На науковому рівні відповідний період у розумінні розвитку
ідей
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найважливіших міжнародних законів, що розпочали епоху захисту прав жінок і в
контексті формування ідейних концепцій щодо прав жінок і їх місця в суспільстві.
1945 року було створено Організацію Об’єднаних Націй, до статуту якої були
включені положення щодо недопущення будь-яких дискримінацій, зокрема
положення цього нормативно-правового акта містять формулювання щодо
рівноправ’я чоловіків і жінок [81]. Один з перших кроків ООН полягав у прийнятті
Загальної декларації прав людини [82], у статті 2 якої було встановлено, що «Кожна
людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією,
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незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших
переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або
іншого становища» [82]. Нормативно-правові акти Організації Об’єднаних Націй, а
також акти Міжнародної організації праці, по суті, і формують сьогодні
нормативно-правову основу забезпечення рівноправності чоловіків та жінок. Треба
першочергово виділити такі нормативно-правові акти: Конвенцію МОП про рівне
винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності №100 від 29.06.1951 [83],
Конвенцію ООН про політичні права жінок від 20.12.1952 [84], Конвенцію МОП про
охорону материнства (переглянуту в 1952 році) № 103 від 28.06.1952 [85],
Конвенцію ООН про громадянство заміжньої жінки від 29.01.1957 [86], Конвенцію
МОП про дискримінацію в галузі праці та занять № 111 від 25.06.1958 [87],
Конвенцію ООН про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти від 14.12.1960 [88],
Конвенцію ООН про згоду на взяття шлюбу, шлюбний вік та реєстрацію шлюбу від
10.12.1962 [89], Конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо
жінок від 18.12.1979 [90], яка є ключовим нормативно-правовим актом з точки зору
захисту індивідуальних та колективних прав жінок.
Зазначені нормативно-правові акти суттєво розширили права жінок у
політичній сфері, зокрема, було закріплено право жінок на участь у виборах, а також
на набуття громадянства свого чоловіка. У соціально-економічній сфері жінки
отримали право на рівну оплату праці із чоловіками за виконання аналогічної
роботи, на особливі умови праці для матерів, а також на заборону дискримінації
жінок під час реалізації ними права на працю. У галузі освіти було встановлено
заборону будь-яких дискримінацій, зокрема і за статевою ознакою. Тобто було
закріплено рівне право чоловіків і жінок на здобуття освіти. Ще однією сферою, у
якій відбулось розширення прав жінок, є сімейна сфера. Так на сьогодні шлюб може
укладатись лише у випадку взаємної згоди обох сторін, а отже, шлюб не може бути
укладено в разі відсутності на те волі жінки. Також було прийнято міжнародне
законодавство, спрямоване на боротьбу з дискримінаціями жінок.
Відтак можна впевнено стверджувати, що впродовж 50–80-х років ХХ ст.
поступово відбувалось зрівнювання у правах чоловіків та жінок. Варто зазначити,
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що хоча рівноправність чоловіків і жінок у досліджуваний період була встановлена
фактично в усіх розвинених країнах, проте окремі держави тривалий час не
запроваджували відповідний принцип у національному законодавстві. Наприклад,
лише 1971 року після тривалих дискусій жінкам у Швейцарії було надано виборче
право. Відповідно аналогічні норми були прийняті в Ліхтенштейні лише в 1984 році
[78, с. 285]. Порівняно із попередніми історичними епохами права жінок були
суттєво розширеними. Трудові права жінок були зрівняні із правами чоловіків. Так
само у сімейних відносинах ролі чоловіка та жінки зрівнялись і було остаточно
закріплено виборче право жінок. При цьому розширення прав жінок не було
здійснене завдяки звуженню прав чоловіків. У чоловіків залишився, по суті, той
самий обсяг прав, а жінки відповідно отримали ті права, які раніше належали тільки
чоловікам.
Формування ідейних концепцій з прав жінок і визначення їх місця в
суспільстві на науковому рівні дозволило виділити такі течії:
1) лібералізм – ідейно-політична течія, мета якої визволити суспільство від
опіки держави, а особистості – від тиску авторитарної колективності [79, с. 91–92].
Так у рамках цього напряму його ідеологи наполягали на правовій рівності чоловіка
й жінки і наголошували, що для розвитку всіх здібностей жінки необхідно надати їй
можливість вільної конкуренції із чоловіками;
2) фемінізм – загальна назва широкого руху за зрівняння в правах жінок із
чоловіками, що передусім ставили своїм завданням домогтися надання жінкам
виборчих прав [79, с. 92]. Представники цього напряму боролись за політичні права
жінок, рівноправність із чоловіками, проти насильства та дискримінацій, подвійних
стандартів моралі щодо поведінки для чоловіків і жінок;
3) соціалізм – його представники бачили насамперед економічні чинники у
вирішенні проблеми рівноправ’я [79, с. 93]. Представники соціалістичного напряму
звертали увагу на те, що в патріархальному суспільстві жінка була нерівноправною і
поневоленою, і як наслідок її праця виключно на благо сім’ї перестала приносити
користь суспільству, порівняно із промисловою працею чоловіків. У такий спосіб
соціалісти розглядали необхідність установлення рівноправ’я чоловіків та жінок,
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щоб залучити останніх до суспільного виробництва. Тобто за такими поглядами
необхідність ґендерної рівності обумовлена виключно економічними інтересами
держави.
Отже, становлення рівності прав і свобод чоловіків і жінок на цьому етапі
розвитку (від моменту закінчення Другої світової війни до 80-х рр. ХХ ст.)
характеризується такими особливостями: 1) у зазначений період було прийнято
міжнародне законодавство, яке фактично урівняло в правах чоловіків і жінок;
2) було суттєво розширено соціально-економічні, політичні, освітні та сімейні права
жінок; 3) виникли ідейно-політичні течії, які зокрема мали на меті зрівнювання в
правах чоловіків і жінок (лібералізм, фемінізм, соціалізм).
Сучасний етап становлення рівності прав і свобод жінок і чоловіків у світі
характеризується прийняттям законодавства про ґендерну рівність на національних
рівнях. Так у 90-х роках ХХ століття Швеція, Голландія, Ісландія, Норвегія,
Фінляндія, Польща, Литва, Японія, Франція та багато інших країн світу прийняли
такі національні закони [80, с. 109]. Не є винятком і Україна. Також після IV
Всесвітньої конференції ООН 1995 року зі становища жінок у термінологічний обіг
увійшло поняття «ґендер», «ґендерний» для віддзеркалення соціальної нерівності
між чоловіком і жінкою [79, с. 94]. Для становлення рівності прав і свобод чоловіків
та жінок це означало визнання факту об’єктивного існування двох різних статей як
нерозривних

частин

людства,

суспільства

та

сім’ї.

І

чоловіки,

і

жінки

характеризуються індивідуальними фізіологічними можливостями, які потрібно
враховувати під час правового регулювання їх статусу в суспільстві.
Отже, становлення рівності прав і свобод жінок і чоловіків у світі пройшло
такі етапи свого розвитку: 1-й етап (античні часи) – рівність чоловіків і жінок
розглядали лише окремі мислителі, і сам підхід треба схарактеризувати так: «жінки
наділені природою такими самими здібностями, як і чоловіки, але сфери їх
діяльності все-таки треба розділяти»; 2-й етап (кін. XVIII – поч. ХХ ст.) – права
жінок були розширені, особливо в частині соціально-економічних, політичних,
спадкових та сімейних прав; права жінок дістали своє нормативне закріплення,
причому як на національному рівні, так і на міжнародно-правовому; змінився підхід
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до розуміння ролі жінки в суспільстві, а рівноправ’я встановлювалось за такими
напрямами – боротьба із злочинністю, яка спрямована проти жінок, удосконалення
національних законодавств у частині розширення прав жінок, залучення жінок до
праці та виборів, розширення прав жінок як члена сім’ї; 3-й етап (40–80-ті роки ХХ
ст.) – було прийнято міжнародне законодавство, яке фактично урівняло в правах
чоловіків і жінок, унаслідок чого суттєво розширено соціально-економічні,
політичні, освітні та сімейні права жінок; виникли ідейно-політичні течії, які
покликані були зрівняти в правах чоловіків і жінок (лібералізм, фемінізм, соціалізм);
4-й етап (наші дні) – розвиток рівності прав і свобод жінок і чоловіків відбувається
передусім на рівні національного законодавства.
В Україні питання, пов’язані з рівністю прав і свобод жінок і чоловіків,
протягом тривалого часу не були актуальними взагалі. Так у ранньофеодальний
період Русі (кінець ІХ – початок XIV ст.) статус жінки в давньоруському праві був
набагато вищим, ніж, наприклад, у римському чи давньогерманському, де жінка,
дочка, дружина та мати завжди перебували під опікою чоловіка та були позбавлені
правоздатності. Так само на Русі жінка в шлюбі зберігала за собою все своє майно,
яке й після смерті чоловіка не включалося до спільної спадщини, а вдова ставала
повноправною головою сім’ї. Жінки могли мати особисту власність незалежно від
громади, володіли правом на придане та спадок. Ще в дохристиянський період у
дружин було своє майно, а княгині та інші знатні жінки володіли великими
статками, містами, селами. Наприклад, княгині Ользі належало власне місто.
Невинятковими були випадки, коли чоловіки нерідко майново залежали від дружин.
У тогочасних нормативно-правових актах відсутні будь-які свідчення про те, що
дружина в будь-який спосіб обмежувалась у власному праві розпоряджатися своїм
майном, яке включалось в загальну сімейну власність, і у володінні якою дружина
брала участь нарівні з чоловіком і дітьми [68, с. 135–136]. З цього випливає, що на
українських землях, на відміну від Західної Європи, жінки наділялись широким
обсягом прав і свобод ще в IX–XIV ст. Звичайно, при цьому треба враховувати, що
мова йде про права жінок серед вільних підданих Київської Русі, адже за наявності
елементів патріархального рабства холопи не були суб’єктами правових відносин.
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На той час було прийнято не так багато нормативно-правових актів, тому
проблематично однозначно встановити, чи були права жінок і чоловіків рівними. Як
відзначає В.В. Черняхівська, окремі обмеження прав жінок мали місце лише через
застосування релігійних канонів. Зокрема, жінка мала зберігати цнотливість до
шлюбу, а в шлюбі бути вірною чоловікові, а чоловікам дозволялися не тільки
дошлюбна свобода, а вільні погляди на вірність дружині. Церковні твори та
проповіді містили в собі твердження про неповноцінність жінки, що принижувало її
значення в сім’ї та закріплювало нерівноправність жінок. Дружині заборонялося
давати поради чоловікові на людях, демонструвати своє вміння розумітися у
справах сім’ї, господарстві, у державному житті [68, с. 137]. Водночас у Київській
Русі були відсутні обмеження, характерні для інших держав, у яких серйозно
обмежувалась дієздатність жінок як у соціальній, так і в економічній сферах. У
Європі, як уже наголошувалося, жінки не могли брати участі в управлінні
державою, зокрема й шляхом виборів, та не могли претендувати на престижні
професії. Дружини служили своїм чоловікам та своїй сім’ї. Тоді ж у Київській Русі
жінки володіли та розпоряджались майном, а також треба підкреслити, що для
історії держави характерне правління жінки – княгині Ольги. Інші жінки також
могли брати участь у державному житті та обіймати державницькі посади.
Щодо іншої тогочасної могутньої держави на українських землях –ГалицькоВолинського князівства, то статус жінок все-таки характеризувався

меншою

кількістю прав і свобод. Домінантна роль у суспільстві належала чоловіку, утім
соціальний статус жінки все одно був високим, особливо, якщо порівняти із
європейськими державами. Так само, як і в Київській Русі, певний період державою
керувала жінка – Анна, удова князя Романа Мстиславича, мати Данила Галицького і
Василька, оскільки її сини були малолітніми. Ольга, дружина князя ВолодимирВолинського князівства Володимира Васильовича, також брала участь у державних
справах [68, с. 137]. Це свідчить про те, що в Галицько-Волинському князівстві
обсяг прав жінок на ті часи також був масштабним. Основна особливість полягала в
тому, що жінка могла стати керівником держави. В інших тогочасних розвинених
державах такої можливості не було.
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Отже, в епоху середньовічної Русі (IX–XIV ст.) рівність прав і свобод жінок і
чоловіків на українських територіях характеризувалось такими особливостями: 1) у
Київській Русі та певною мірою в Галицько-Волинському князівстві існувала
ґендерна рівність серед вільних підданих жінок; 2) жінки були рівними із
чоловіками в сімейних відносинах, володіли майном, брали участь в управлінні
державою, мали економічну самостійність; 3) після впровадження християнства
статус жінки дещо змінився під впливом релігійних канонів, причому в гірший бік.
Наступний етап історії України пов’язаний із розпадом Русі та переходом
українських земель під владу Великого князівства Литовського та королівства
Польського (XIV – XVI століття). Утім, як свідчать наукові джерела, за фактом
жінки в цих державах також були фактично зрівняні у правах із чоловіками. Так і
чоловікам, і жінкам могло належати нерухоме майно. Жінки, як і чоловіки, брали
участь у процесі закріпачення селян; жінки могли бути наділені також і
поліцейськими та судовими повноваженнями [68, с. 138-139]. Серед тогочасних
нормативно-правових актів, які встановлювали права жінок, важливе значення мала
Жалувана грамота Казимира IV 1457 року, у якій уперше князівським, шляхетським,
боярським та міщанським дочкам, племінницям, удовам, крім усіх інших ґендерних
привілеїв, надавалося право виходити заміж за звичаями християнськими, не
питаючи дозволу великого князя литовського та його намісників. Це було на той час
дуже прогресивним правом, якого не мали жінки в країнах Західної Європи та в
Московському князівстві [68, с. 139]. Треба відзначити, що більшістю таких
прогресивних прав, які прирівнювались до прав чоловіків, наділялись тільки жінки
шляхетського походження. У цьому аспекті правове регулювання прав жінок у
Королівстві Польському є близьким до правового регулювання у Київській Русі.
Вивчення законодавства Великого князівства Литовського довело, що XVI ст.
було проведено систематизацію, унаслідок чого в литовських статутах були
закріплені права та обов’язки як чоловіків, так і жінок. Тобто права жінок у
Великому князівстві Литовському також були закріплені та гарантовані на
законодавчому рівні. Варто зауважити, що в Статуті Великого князівства
Литовського 1529 року на жінок-удів покладалося виконання військових обов’язків
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з оборони держави нарівні із чоловіками. Жінки не воювали безпосередньо
власними силами, але відправляли для участі у воєнних діях повністю споряджених
людей, забезпечивши їх зброєю, кіньми, провіантом, грішми тощо [68, с. 139]. Це
дозволяє зробити висновок, що жінки дійсно брали участь у державному управлінні
у Великому князівстві Литовському.
Отже, за часів Великого князівства Литовського та Королівства Польського: 1)
жінки були фактично зрівняні у правах із чоловіками, зокрема брали участь у
державному управлінні, могли володіти нерухомим майном, на жінок могли
працювати кріпаки тощо; 2) жінки були наділені правом виходити заміж за власною
ініціативою; 3) ґендерна рівність як і в Київській Русі не поширювалась на кріпаків.
Наступний період, який потрібно розглянути, – гетьмансько-козацька доба.
Для жінок вищих станів зберігались такі права: права купувати і продавати рухоме
й нерухоме майно, укладати угоди, звертатися до суду з позовом, особисто брати
участь у судових засіданнях; залишити дівоче прізвище після заміжжя тощо [68, с.
141-142]. Водночас у Гетьманщині соціальний статус жінок старшинських,
козацьких і міщанських родин був високим порівняно з Росією та країнами Західної
Європи. Жінки з таких родин могли втручатись у політичні та військові справи, вели
великі господарства, видавали офіційні універсали, накази та інструкції, тобто
нормативно-правові акти, які мали юридичну силу в козацькій державі і були
обов’язковими до виконання [68, с. 143]. При цьому такий їх статус був звичним для
тогочасного суспільства і сприймався як належне. Тобто саме тоді, як і в усьому
світі, права жінок максимально обмежувались, на українських територіях рівність
жінок і чоловіків існувала протягом декілька століть. І після підпорядкування
Гетьманщини Російській імперії в другій половині XVIII ст. настає період
поступового обмеження і позбавлення українських жінок значної кількості
суспільно-політичних прав. Як наслідок політична ґендерна рівноправність в
українському суспільстві зникла повністю.
Отже, етап гетьмансько-козацької доби (XVII–XVIII ст.) у контексті
рівноправ’я жінок і чоловіків можна умовно розподілити на два періоди: 1) на
початку цього етапу жінки користувались тими ж правами, що й чоловіки, що в
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цілому є логічним продовженням тієї політики, яка велась на українських землях у
попередні епохи; 2) наприкінці цього етапу жінки втратили більшість прав під
впливом законів та канонів Російської імперії.
Наступний етап ознаменував початок боротьби за права жінок на території
Російської імперії, зокрема і на українських землях. Це зокрема здійснювалось від
впливом ідей Французької революції 1789 року та Просвітництва, а тому можна
зробити висновок про те, що ці процеси на українських землях у цілому збіглися з
аналогічними процесами в європейських державах. Як зазначає С.А. Петреченко,
через Річ Посполиту, а згодом і Австрійську (а з 1867 року – Австро-Угорську)
імперію в правову свідомість проникали європейські ідеї, зокрема щодо захисту
прав жінок [91, с. 128]. Так в Австрійській імперії навіть жінки-аристократки були
відсторонені від державного та самоврядного управління і не мали соціальнополітичних, прав, якими користувалися чоловіки [68, с. 148–149]. Землі, які
опинилися

в

складі

Російської

імперії,

розвивалися

під

впливом

загальноімперського законодавства, але характерним для земель Лівобережжя було
поширення місцевого звичаєвого права. Права жінок станом на XVIII століття вже
суттєво обмежувались, порівняно з чоловіками, при чому такі обмеження мали
місце в стосовно різноманітних видах прав: економічних, політичних, спадкових,
сімейних, трудових тощо. Жінки не могли працювати на тих самих роботах, що й
чоловіки. При розподілі майна в порядку спадкування жінкам діставалась менша
частка, порівняно із чоловіками. Жінки втратили право брати участь у виборах. І це
лише неповний перелік прав, у яких жінки були обмежені. Уже станом на ХІХ ст.
державно-правовий статус жінки на українських землях у складі Російської імперії
практично не відрізнявся від загальноімперського, і при цьому суттєво відрізнявся
від державно-правового статусу чоловіків [91, с. 128]. Ураховуючи те, що для
українського суспільства така нерівність прав не була характерним взагалі, боротьба
за права жінок починала зароджуватись у свідомості громадян, з’являється новий
тип жінок, готових брати участь у суспільному житті, причому жіночий рух
формувався не лише на землях Галичини, а й на території Російської імперії. Як
зазначає В.В. Черняхівська, на початку 50-х рр. XIX ст. передова російська
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інтелігенція вже була добре обізнана з феміністськими рухами на Заході [68, с. 145].
Так розпочалась активна боротьба жінок за отримання прав, яка продовжувалась
протягом декількох десятків років. Вона не мала радикального характеру, а
найімовірніше була науково-просвітницькою. Тогочасні вчені, філософи та
активісти поширювали думки щодо рівності жінок і чоловіків, а також щодо
повернення жінкам тих прав, які їм належали раніше (зокрема, виборче право).
Тож період боротьби жінок за повернення своїх прав (наприкінці XVIII –
початок ХХ ст.) характеризується такими особливостями: 1) на українських землях
жінки були позбавлені фактично усіх прав, якими володіли раніше; 2) у зв’язку з
нерівністю прав розвивались різноманітні жіночі рухи, які ґрунтувались на ідеях
таких самих рухів у європейських державах; 3) відповідні процеси боротьби за
права жінок на українських землях хронологічно відповідали таким самим процесам
в інших державах; 4) результативність боротьби жінок за повернення своїх прав
була малоефективною в зазначений період.
Юридичне закріплення ґендерної рівності в державному управлінні та
фактична реалізація цього соціального явища розпочинається з революційних
демократичних подій в Україні 1917–1918 рр. та створення основ української
національної держави і права. Так у статті 11 Розділу II «Права громадян України»
Конституції Української Народної Республіки (Статуту про державний устрій, права
і вільності УНР) від 29 квітня 1918 року було встановлено, що «Ніякої різниці в
правах і обов’язках між чоловіком і жінкою право УНР не знає» [92]. На той момент
таке конституційне положення не мала жодна країна світу. З утворенням
Західноукраїнської Народної Республіки наприкінці 1918 року схоже положення
було закріплене і в Тимчасовому основному законі про державну самостійність
українських земель колишньої австро-угорської монархії, ухваленому Українською
Національною Радою на засіданні 13 листопада 1918 року [68, с. 152–153]. Разом із
закріпленням цього положення жінки отримали і низку прав, зокрема право на
участь у виборах до парламенту, право на заняття владних та судових посад тощо.
Рівність прав і свобод чоловіків і жінок на території України набула
остаточного закріплення з перемогою листопадової революції, а згодом з
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утворенням

СРСР.

Жінка

почала

сприйматись

як

учасник

будівництва

соціалістичного суспільства. Жінці було надано такі ж права, як і чоловікам. Жінка
активно

залучалась

до

ключових

робіт,

а

її

права

забезпечувались

загальнодержавними гарантіями. Водночас питання прав жінок у СРСР було
суспільно-політичним. Для партії було важливим використовувати жінку і як матір,
і як рівного із чоловіками працівника. Жінка сприймалась як важливий фактор
суспільних перетворень та соратник чоловіка в щоденній соціалістичній боротьбі.
Тому вже в 1960-х роках жінка нарівні з чоловіками працювала на виробництві [93,
с. 120]. Відповідні положення щодо рівності прав і свобод чоловіків і жінок
отримували закріплення в кожній із прийнятих Конституцій УСРР. Так у
Конституції 1919 року за жінками було закріплено право обирати та бути обраними
[94]. Про рівність статей у відповідній нормі не йшлось, проте вона поширювалась
на всіх без винятків громадян, а отже, і на жінок. Уже в статті 66 Конституції УСРР
1929 року було чітко зазначено, що «Право обирати і бути обраним до рад мають
незалежно від статі, віри, раси, національності, осідлості тощо такі громадяни
Української соціалістичної радянської республіки, що їм до дня виборів минуло 18
років» [95]. Тобто в цій нормі законодавець чітко вказав, що виборче право
поширюється на громадян безвідносно до ознаки статі. У Конституції УРСР 1937
року [96] права жінок були розширені. Жінці в СРСР згідно зі статтею 121 цього
нормативно-правового акта було надано рівні права із чоловіком у всіх сферах
господарського, державного, культурного та суспільно-політичного життя. Тобто
жінок було наділено рівними із чоловіком правами на працю, оплату за працю,
відпочинок, соціальне страхування та освіту, державну охорону інтересів матері та
дитини, надання жінці при вагітності відпусток зі збереженням утримання тощо.
Треба відзначити, що на той момент така норма була прогресивною, адже жодна
держава світу не закріплювала вичерпне коло рівних прав і свобод для чоловіків і
жінок на конституційному рівні. У Конституції УРСР 1978 року [97] це положення
було також закріплене.
Як відзначає В.В. Черняхівська, до часу завершення радянської історії жінки
становили 51 відсоток усієї робочої сили. Дев’ять десятих жінок працездатного віку
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працювали або вчилися. За своїм освітнім рівнем радянські жінки практично
зрівнялися з чоловіками. Так за радянських часів, наприклад, В. Шевченко не один
рік була Головою Президії Верховної Ради України, М. Орлик, Д. Проценко, Л.
Хоролець, інші жінки працювали в уряді на посадах міністрів, голів облвиконкомів
та

їхніх

заступників.

Завдяки

державній

політиці

щодо

пропорційного

представництва жінок у владних структурах відсоток жінок-депутатів у місцевих
органах влади становив 50%, а у Верховній Раді – більше третини [68, с. 154–155].
Ці показники не можуть свідчить про дотримання принципу рівності та
рівноправності за часів Радянського Союзу, утім очевидно, що становище жінок
суттєво покращилось порівняно із попередньою історичною епохою.
Отже, становлення рівності прав і свобод жінок і чоловіків на території
України у період з 1917 до 1991 року було таким: 1) жінки знову стали
рівноправними із чоловіками; 2) протягом зазначеного періоду права жінок лише
розширювались; 3) жінка сприймалась як важливий елемент установлення
соціалізму в державі; 4) перші конституції, прийняті на українських територіях у
зазначений період, були прогресивними навіть на світовому рівні, адже вони
конституційно закріплювали рівність прав і свобод жінок і чоловіків, що на той
момент ще не було характерним для міжнародної практики.
Проголошення 1991 року незалежності України створило умови для
осмислення проблеми прав жінок на принципово новому, національному рівні, що
стимулювало діяльність у цьому напрямі як науковців, так і законодавця. 1996 року
була прийнята Конституція України [1], яка визначила запровадження політики
країни щодо захисту материнства та рівних прав і свобод жінки і чоловіка.
2001 року було прийнято Закон України «Про попередження насильства в
сім’ї» № 2789-III від 15.11.2001 [98], який на сьогодні вже втратив чинність, утім
станом на початок поточного століття відповідний нормативно-правовий акт став
першим таким законом у країнах колишнього СРСР. Закон передбачав захист від
насильства в сім’ї, зокрема жінок. Хоча можливість стати жертвою сімейного
насильства існує для обох статей, утім очевидно, що для жінок такий ризик є
вищим.
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Також важливого значення набуло прийняття Постанови Верховної Ради
України «Про Рекомендації парламентських слухань «Становище жінок в Україні:
реалії та перспективи» від 29 червня 2004 року [30], якою було визначено поняття
ґендерної рівності, а також сформульовано напрями подальшого розвитку
впровадження рівності прав і свобод чоловіків та жінок в Україні.
8 вересня 2005 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» № 2866-IV [2]. Надалі
вагомий вплив на становлення рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні
мала Угода про асоціацію між Україною та ЄС [99], у якій серед цілей
співробітництва виділено забезпечення ґендерної рівності та рівних можливостей
для чоловіків і жінок у сфері зайнятості, освіти та навчання, економічної та
суспільної діяльності, а також у процесі прийняття рішень.
За останні роки діяльність нашої держави щодо розвитку рівності прав і
свобод чоловіків і жінок в Україні суттєво активізувалась.
По-перше, сьогодні активно відбувається розвиток рівності прав і свобод
чоловіків і жінок в Україні, що полягає передусім у поширенні цього принципу на
окремі сфери. Наприклад, під час реформування поліції було здійснено спробу
встановлення досконалішого ґендерного балансу в оновленому складі. Також за
останні роки легалізовано службу жінок в армії, скасовано перелік заборонених для
жінок професій, а також удосконалено законодавство про працю для боротьби з
дискримінаціями. Особливо треба відзначити в цьому контексті Указ Президента
України «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» №
837/2019 від 08 листопада 2019, яким додержання ґендерної рівності спрямоване на
продовження впровадження європейських стандартів життя.
По-друге, Кабінет Міністрів України і Президент України за останні декілька
років ухвалили низку важливих нормативно-правових актів для подальшого
розвитку ґендерної рівності в Україні. Так в Україні впроваджується Стратегія
ґендерної рівності Ради Європи на 2018–2023 роки.
Варто наголосити, що в Державній стратегії регіонального розвитку на 2021–
2027 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 695 від 05
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серпня 2020 року [100], установлено, що проблема забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків на сьогодні залишається невирішеною, а тому
формування

системи

надання

соціальних

послуг

має

провадитися

через

модернізацію наявних і запровадження нових видів соціальних послуг з
урахуванням ґендерних особливостей, зокрема забезпечення розвитку якісних і
доступних послуг з догляду, зокрема доглядової інфраструктури. Окрім цього,
ґендерний підхід має застосовуватись до процесів стратегічного планування та
формування бюджету на регіональному та місцевому рівні, до цього процесу мають
залучатись місцеві жіночі організації, а також особи, які зазнають різних форм
дискримінації. Однією з оперативних цілей Стратегії є забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидія домашньому насильству та
дискримінації.
Для «створення майбутнього, у якому кожна жінка і чоловік, що проживають
в Україні, користуються рівними правами та можливостями, які необхідні для
повноцінної участі в усіх сферах суспільного життя, без дискримінації, насильства
та експлуатації» Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р.
№ 1128-р було схвалено Концепцію комунікації у сфері ґендерної рівності.
Відповідно до положень цього нормативно-правового акта передбачено, що до 2025
року в нашій державі будуть створені сприятливі умови для покращення сприйняття
питання ґендерної рівності в суспільстві.
Також важливим у контексті подолання ґендерної нерівності в Україні стало
затвердження Постановою Кабінету Міністрів України № 179 від 03 березня 2021
року Національної економічної стратегії на період до 2030 року, у якій ґендерна
рівність визначена як один з орієнтирів в економічній політиці нашої держави.
Окрім цього, важливим є прийняття Національної стратегії зі створення
безбар’єрного

простору

в

Україні

на

період

до

2030

року,

схваленої

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 366-р. від 14 квітня 2021 року.
Зокрема, у ній визначено стратегію запобігання системній дискримінації під час
підвищень у процесі професійного розвитку.
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Усе вище зазначене свідчить про те, що керівництвом держави на сьогодні
докладаються зусилля для того, щоб остаточно побороти ґендерну нерівність в
Україні.
Отже, період незалежної України в контексті становлення рівності прав і
свобод жінок і чоловіків характеризується такими особливостями: 1) з моменту
проголошення Україною незалежності вітчизняним законодавцем систематично
приймається законодавство, спрямоване на вирішення проблем ґендерної нерівності;
2) сучасний етап характеризується поширенням принципу рівності прав і свобод
чоловіків та жінок на окремі сфери.
Дослідження ретроспективи становлення рівності прав і свобод жінок і
чоловіків на території України дозволило виділити такі її етапи:
1-й (IX–XVIII ст.) – фактична рівноправність жінок і чоловіків в Україні. У
Київській Русі та в певній мірі в Галицько-Волинському князівстві існувала
ґендерна рівність серед вільних підданих жінок. Жінки були рівними із чоловіками в
сімейних відносинах, володіли майном, брали участь в управлінні державою, мали
економічну самостійність. Після впровадження християнства статус жінки дещо
змінився під впливом релігійних канонів, при чому у гіршу сторону, втім ці зміни не
були критичними. Жінки все одно були фактично рівними у правах із чоловіками.
Утім із переходом українських земель до влади Російської імперії та інших держав
жінки втратили більшість прав під впливом законів та релігійних канонів;
2-йп (XVIII–ХХ століття) – втрата жінками прав та боротьби за їх повернення.
На українських землях жінки були позбавлені фактично всіх прав, якими володіли
раніше. У зв’язку з нерівністю прав і свобод набули розвитку різноманітні жіночі
рухи, які ґрунтувались на ідеях таких самих рухів у європейських державах. При
цьому відповідні процеси боротьби за права жінок на українських землях
хронологічно відповідали таким самим процесам в інших державах. Попри суттєве
поширення цього руху результативність боротьби жінок за повернення своїх прав
була малоефективною;
3-й (ХХ століття – до цього часу) – розвиток ґендерної рівності на українських
землях та у незалежній Україні. Жінки знову стали рівноправними із чоловіками і
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залишаються такими й донині, незважаючи на наявність окремих спірних та
проблемних моментів. Протягом усього зазначеного періоду права жінок лише
розширювались. У Радянському Союзі жінка сприймалась як важливий елемент
встановлення соціалізму в державі, тому розширення прав жінок відбувалось від
самого початку утворення держави. Перші конституції, прийняті на українських
територіях, були прогресивними навіть на світовому рівні, адже вони конституційно
закріплювали рівність прав і свобод жінок і чоловіків, що на той момент ще не було
характерним для міжнародної практики. З моменту проголошення Україною
незалежності вітчизняні законодавці систематично приймають законодавство,
спрямоване на вирішення проблем ґендерної нерівності. Сьогодні в Україні
прийняте необхідне антидискримінаційне законодавство та відбувається поширення
принципу рівності прав і свобод чоловіків і жінок на окремі сфери.
Висновки до розділу 1
1. Юридична рівність – це встановлена в законі рівність суспільного
становища

людей,

прав

та

обов’язків

громадян

та

однаковий

ступінь

відповідальності осіб, що унеможливлює будь-які переваги чи привілеї окремих
осіб.
2. Ґендер – це сукупність норм, що формують модель соціальних взаємин та
передбачають визначення вектора поведінки особи залежно від її біологічних ознак.
Саме стать як біологічна ознака особи є критерієм застосування до неї окремих
соціальних норм з визначенням її соціально-рольового статусу.
3. Методологію досліджень рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні
становлять такі підходи: 1) структурно-функціональний підхід; 2) діяльнісноструктурний підхід; 3) системний підхід; 4) неоінституційний підхід; 5)
соціологічний підхід; 6) соціокультурний підхід; 7) психологічний підхід тощо.
4. Становлення рівності прав і свобод жінок і чоловіків у світі пройшло такі
етапи свого розвитку: 1) Античні часи – період рівності чоловіків і жінок розглядали
лише окремі мислителі, і сам підхід потрібно схарактеризувати в такий спосіб:
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«жінки наділені природою такими самими здібностями, як і чоловіки, але сфери їх
діяльності все-таки треба розділяти»; 2) Кінець XVIII – початок ХХ ст.; 3) 40–80-ті
роки ХХ ст.; 4) Наші дні – розвиток рівності прав і свобод жінок і чоловіків
відбувається на рівні національних законодавств.
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РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ТА МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ РІВНОСТІ ПРАВ І
СВОБОД ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ
2. 1. Конституційні та законодавчі гарантії забезпечення рівності прав і
свобод жінок і чоловіків
Гарантії забезпечення рівності прав і свобод чоловіків і жінок повинні бути
забезпеченні на найвищому юридичному рівні, що дозволить визначити їх
пріоритет, а також виділити правові межі та мету застосування. Відповідно
дослідження гарантій, передбачених Конституцією України, дозволить виділити
обов’язкові гарантії, які треба деталізувати на рівні законодавства. Крім того, аналіз
конституційних гарантій дасть змогу зрозуміти, як саме вони співвідносяться із
нормами права, у чому полягають особливості їх закріплення. На основі результатів
дослідження можна дійти висновку про основні способи втілення забезпечення
рівності та визначити сфери, де гарантування рівності потребує саме активних дій з
боку органів публічної влади.
Водночас законодавчі гарантії є чисельними, а отже, виникає необхідність
вивчати їх структуру та взаємодію. Таке дослідження допоможе віднайти способи
встановлення зв’язку між різними видами гарантій, щоб забезпечити ефективне
виконання ними своїх функцій. Крім того, важливим є аналіз галузевого
законодавства щодо відповідності норм права загальним конституційним гарантіям
рівності, оскільки це сприятиме кращому розумінню основних прогалин і колізій та
відповідно допоможе визначити необхідність встановлення нових видів гарантій
забезпечення рівних можливостей щодо втілення прав і свобод чоловіка і жінки в
трудовій, сімейній та політичній сферах життя.
Сучасне українське законодавство містить чимало гарантій забезпечення
рівності прав і свобод чоловіка та жінки. Саме тому спершу треба дослідити
питання класифікації. На сьогодні існує багато різних підходів до цього питання
залежно від входження тих чи інших норм до переліку. Відповідно найперше
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необхідно виділити загальні та широкі. Так О. П. Васильченко визначає, що всі
гарантії механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і
громадянина

можна

класифікувати

на

нормативні

(матеріально-правові

і

процесуально-правові) та інституційні [11, c. 22]. Не можна не погодитися з автором
щодо існування таких гарантій, проте все ж таки незрозумілим залишається питання
критерію поділу, а також зв’язку між цими гарантіями, який потрібно уточнити. Так
інституційні гарантії, до яких фактично відноситься діяльність органів державної
влади, реалізують саме норми права, що закріплені в Конституції України та інших
законодавчих актах. Відповідно в контексті дослідження гарантій права, а не
механізму, доцільним буде аналіз саме правових норм, а не діяльності щодо їх
утілення. Також варто наголосити, що гарантії принципу рівності є дещо ширшими,
ніж гарантії рівності прав і свобод жінок і чоловіків, а отже, і самі правові норми,
виділені автором, будуть мати загальний характер.
Ще один підхід до класифікації гарантій пропонує К. І. Чижмарь, яка залежно
від сутності та змісту поділяє їх на: гарантії реалізації (конкретизація меж прав і
свобод, юридичні факти, з якими пов’язується їх реалізація, процесуальні форми
втілення прав і свобод, заходи заохочення та пільги) та гарантії охорони (захисту)
(нагляд та контроль за правомірністю поведінки, правовий захист, юридична
відповідальність, процесуальні форми охорони прав та обов’язків) [101, с. 146]. У
контексті гарантій прав і свобод ця класифікація є виправданою, проте потребує
певних уточнень та доповнень. Насамперед це стосується питання об’єднання
охорони та захисту, оскільки воно є необґрунтованим. Детальний аналіз переліку
змісту гарантій охорони доводить, що правові норми здебільшого втілюють саме
органи державної влади, що є неправильним для захисту. Так право на судовий
захист та подання позову саме постраждалою особою підтверджують цю тезу. Отже,
доцільним було б виділити гарантії захисту та гарантії охорони прав і свобод
чоловіків і жінок. Інше питання пов’язане із процесуальними формами, які теж
необхідно доповнити формами захисту. Однак із застосуванням цієї класифікації
виникає проблема щодо віднесення тієї чи іншої гарантії саме до певної групи. Так,
наприклад, правові норми щодо регулювання діяльності Уповноваженого з прав

88
людини можна розглядати і як гарантії захисту, і як гарантії охорони та втілення
одночасно, оскільки його діяльність може мати відразу декілька напрямів.
Відповідно така класифікація не є доцільною для комплексного дослідження,
оскільки не дозволяє розглянути та проаналізувати інформацію систематизовано.
До переліку конституційних гарантій рівності прав і свобод чоловіків і жінок у
досліджені ґендерної рівності Ю. А. Гончарова включає такі: вільність і рівність у
своїх правах і свободах, що є невідчужуваними та непорушними, право на вільний
розвиток своєї особистості, повагу до людської гідності, право на особисту
недоторканість, рівне право всіх на свободу об’єднання

в політичні партії та

об’єднання, рівне право доступу до державної служби, право на власність та право
на підприємницьку діяльність, право на працю та на соціальний захист [102, с. 130].
Такий перелік гарантій закріплений у Конституції, проте їх відношення саме до
гарантій рівності прав і свобод чоловіків і жінок є спірним. Варто наголосити, що
дійсно існують гарантії рівності в кожній із згаданих сфер як щодо праці, так і права
на особисту недоторканість та доступ до державної служби, проте такі гарантії саме
на рівні Конституції не вказані. Більшість із названих автором гарантій мають
загальний характер, а отже, стосуються всіх осіб, що підкреслюється виразами
«кожен», «ніхто», «жодна людина», відповідно включати їх до переліку саме
рівності прав і свобод чоловіка та жінки буде неправомірним, оскільки значно
обмежить їх значення. Доцільним може бути лише при використанні критерію
загальних і спеціальних, де й буде наголошено на їх значенні. Крім того, серед
указаних гарантій не названі процесуальні норми та норми, що регулюють
діяльність органів публічної влади із забезпечення рівності прав і свобод чоловіків
та жінок, а отже, перелік є неповним і бути використаним у цьому досліджені не
може.
Зі свого боку, Т. В. Жалій включає до гарантій на реалізацію права на
ґендерну рівність ч. 2 ст. 3 Конституції України, де закріплено, що утвердження і
забезпечення прав і свобод людини – головний обов’язок держави. Конституція
гарантує державне забезпечення прав і свобод особи [39, с. 95; 103, с. 40-41]. У
цьому разі вже наголошується на ролі органів публічної влади та самого існування
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Конституції як гарантії забезпечення прав. Однак проблема все ж таки полягає в
можливості використання норми для забезпечення великої кількості суспільних
відносин. На основі цього підходу до гарантій рівності прав і свобод можна буде
містити всі майже конституційні норми, що є неприпустимим через штучне
розширення предмета дослідження. Крім того, використовуючи як гарантію
обов’язок держави, неможливо буде зрозуміти, як саме вона його буде виконувати, а
отже, і простежити дієвість та ефективність.
Вичерпний підхід до розуміння конституційних гарантій рівності та
недискримінації має І. О. Грицай, який включає ті, що передбачені статтями 1, 3, 8,
ч. 4 і 5 ст. 17, 21, 23, 24, 26, 38, 51, 52, 55, 57, 59 Конституції України [104, с. 47].
Деякі із цих норм та їх належність уже були досліджені, проте гарантії, уміщені у ст.
51-59, потребують подальшого аналізу. Так ці норми стосуються регулювання
сімейних відносин та права на захист. Ст. 51 дійсно є однією з тих гарантій, що
яскраво ілюструє рівність, проголошуючи право на батьківство та материнство,
проте інші ж права не є настільки ж доречними. У переліку вказується право на
судовий захист і первинну правничу допомогу, проте причини їх включення
незрозумілі, особливо після дослідження ст. 53 Конституції України, де
визначається право на освіту, що, ураховуючи історичні особливості правового
регулювання прав жінок, може вважатись гарантією рівності. На підставі цього
можна дійти висновку, що основною проблемою є відсутність певного критерію
класифікації, використання якого дозволить зрозуміти логіку й послідовність
віднесення тієї чи іншої норми саме до гарантій.
О. Ф. Фрицький, досліджуючи законодавчі гарантії рівності прав і свобод
чоловіків і жінок, пропонує класифікувати їх залежно від сфери реалізації на ті, що
забезпечують правовідносини в галузі майнових і немайнових свобод, трудовій
сфері, у сфері юридичної відповідальності [40, с. 146]. Варто погодитись із автором
щодо наявності спеціальних гарантій у виділених сферах. Водночас потрібно
наголосити на занадто великому обсязі, що не дозволить точно простежити всі
взаємозв’язки між елементами та послідовність між гарантіями, що забезпечують
одне й теж право. Відповідно доречним видається угруповувати гарантії не за
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сферами реалізації, а за правовими нормами, до яких вони відносяться. Крім того,
треба виділити на загальному рівні саме гарантії, що втілені у правових нормах з
діяльності органів державної влади, оскільки для таких органів, як прокуратура або
ж Кабінет Міністрів, виділити лише одне право або ж навіть сферу забезпечення є
неможливим.
Тож класифікації конституційних і законодавчих гарантій повинні будуватись
на чіткому критерії, який би найперше розділяв чітку різницю між ними. Саме таким
критерієм є рівень деталізації. Так певні гарантії рівності прав і свобод чоловіків і
жінок закріплені лише в Конституції та відповідно й здійснювати їх аналіз можна
тільки на основі цієї інформації. Така ситуація стосується діяльності деяких
державних органів, як-то Верховна рада України або ж Президент України.
Водночас у законодавчих актах деякі гарантії конкретизовані, а отже, і доречним
буде їх віднесення саме до рівня законів, що дозволить проаналізувати їх широко.
Однак така класифікація створює лише однорівневу структуру, що є недостатнім
для такого всеосяжного предмета дослідження, як гарантії рівності прав і свобод
чоловіка і жінки. Відповідно конституційні гарантії необхідно окремо розділити на
гарантії втілення прав та гарантії забезпечення втілення таких прав. До першого
належать як матеріальні, так і процесуальні права, власне, чоловіків і жінок, як їх
реалізовують або ж захищають. Під гарантіями забезпечення ж необхідно розуміти
діяльність органів публічної влади як державних органів, так і органів місцевого
самоврядування загальної та спеціальної компетенції щодо створення і сприяння,
охороні та захисту втілення таких прав чоловіків і жінок. Так само законодавчі
гарантії теж треба розділити в межах свого обсягу, проте критерієм уже будуть
слугувати загальні права, у яких необхідно забезпечити рівність. Тож на основі
проаналізованих наукових підходів і з урахуванням особливостей сутності гарантій
на рівність прав і свобод чоловіка і жінки, можна виділити таку класифікацію:
1. Конституційні гарантії:
– конституційні гарантії забезпечують можливості рівного втілення прав і
свобод чоловіками і жінками (гарантії наявності права на рівність, гарантія рівних
прав у сімейному житті, гарантія рівної можливості реалізації виборчих та
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політичних прав, гарантії рівних трудових прав, гарантії рівних свобод щодо
розвитку особистості);
– конституційні гарантії забезпечують утілення прав і свобод щодо рівності
чоловіків і жінок (діяльність ВРУ щодо прийняття законодавчих актів, що
встановлюють рівні права і свободи чоловіків і жінок; діяльність Уповноваженого з
прав людини щодо контролю за рівністю прав і свобод чоловіків і жінок та щодо
подання звернень про порушення рівності до правоохоронних органів України;
діяльність КМУ щодо визначення державної політики розвитку рівності прав і
свобод чоловіків і жінок та напрямів і способів її реалізації; діяльність Президента
України з контролю за відповідністю нормативно-правових актів праву на рівність
визначеному Конституцією України);
2. Законодавчі гарантії:
– законодавчі гарантії рівності сімейних прав і свобод чоловіків і жінок
(вільного волевиявлення чоловіками та жінками бажання створити сім’ю; рівних
прав щодо розвитку власної особистості в шлюбі кожним із подружжя; рівних
матеріальних прав подружжя);
– законодавчі гарантії рівності права на працю (заборона дискримінації за
ознакою статті; рівності щодо поєднання сімейного життя і трудових обов’язків;
рівності на умови оплати праці;
– законодавчі гарантії рівності втілення політичних і виборчих прав чоловіків і
жінок (рівної можливості бути обраним на політичні посади; рівної можливості
здійснювати пасивні виборчі права).
Досліджуючи конституційні гарантії забезпечення можливості рівного
втілення прав і свобод чоловіками і жінками найперше необхідно звернути увагу на
дві взаємопов’язані норми права у ст. 21 та 24 Конституції України, оскільки саме
вони мають загальний спрямовуючий характер та визначають основу для
подальшого втілення

рівності в законах. Так відповідно до ст. 21 Конституції

України всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини
є невідчужуваними та непорушними [1]. З цього випливає, що автоматично виникає
й взаємний обов’язок у чоловіка і жінки визнавати таку рівність та поважати права,
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що вже є гарантією. Крім того, вказівку на невідчужуваність і непорушність можна
теж розглядати саме як гарантії, оскільки наявність цих ознак свідчить про
неможливість обмеження прав, свобод чи інтересів, приниження гідності і честі на
основі приналежності до певної статті.
Водночас однією із важливих проблем є тлумачення рівності, оскільки це
безпосередньо впливатиме на те, що ж забезпечує гарантія. У зв’язку з цим
Р. П. Луцький вказує на розмежування понять «фактична рівність» і «формальна
рівність» і наголошує, що право, утілене в принципі формальної рівності, є
найефективнішим регулятором суспільного життя поряд з іншими соціальними
регуляторами

(мораллю,

релігійними

нормами,

звичаями

тощо).

Принцип

формальної рівності передбачає, що реальні суб’єктивні права є нерівними.
Формальна рівність прав полягає в абстрактності можливостей отримати певні
права: право на освіту, житло, гідну оплату праці, якісне медичне обслуговування,
утвердження ґендерної рівності тощо.

Також зазначається, що скрізь, де діє

принцип формальної рівності, діє правове начало. Відсутність принципу рівності
свідчить про відсутність права як такого [9, с. 102]. Таке твердження автора в
контексті саме рівності чоловіка та жінки є дещо дискусійним. Дійсно, якщо
розглядати чоловіка і жінку безвідносно до статті, то їх можливості реалізувати
певні права будуть залежати від різних життєвих ситуацій. Однак у межах цього
дослідження гострою є проблема саме об’єднання формальної рівності із
фактичною. Відповідно наявність цієї норми є гарантією того, що формальна
рівність, яка закріплена в конституційному приписі, буде втілена й фактично, від
чого й, власне, залежить можливість жінок реалізовувати себе в публічних сферах, а
чоловіків – у приватних. Без цієї гарантії особи зможуть впливати лише на ті сфери
життя, що відповідають ґендерним стереотипним уявленням.
Детально ця гарантія розкривається в ст. 24 Конституції України, де
визначено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними
перед законом [1]. Дослідження гарантії, що визначена цією нормою, потребує
відповіді на питання про співвідношення рівності й особливої уваги до прав жінки.
Така ситуація викликана історичним розвитком прав жінки, які ще й досі
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потребують детального законодавчого забезпечення. Відповідно сутністю гарантії є
забезпечення можливості реалізовувати свої права в різноманітних сферах
суспільного життя. У науково-практичному коментарі до Конституції України
вказується таке твердження щодо цієї норми: положення про рівність громадян
перед законом дозволяє не обмежувати юридичну рівність тільки конституційними
правами і свободами, а це означає, що всі без винятку права і свободи громадян, які
закріплені в законах, а також у підзаконних нормативних актах, мають бути
рівними. Вказівка на це є відповідною міжнародному праву, європейським
стандартам, загальнолюдським цінностям [105, с. 166]. Тобто виникає і новий
специфічний елемент гарантії, що полягає у рівності перед законом. Крім того,
чоловіки і жінки мають рівні можливості не лише використовувати права, що
закріплені в законі, але й зобов’язані виконувати обов’язки, що в ньому також
закріплені. Ця норма означає й рівні підстави притягнення до юридичної
відповідальності, а також й її розмір, який заборонено змінювати із причин іншої
статті. Варто зауважити, навіть на сьогодні законодавство містить приписи, що
використовують різну міру відповідальності за однаковий за своєю сутністю злочин
залежно від того, особа якої статті його здійснила. Відповідно ця частина ще не
змогла повною мірою реалізуватись та виконувати функцію забезпечення, що
пов’язано із не завжди досконалим механізмом забезпечення, який не містить
детального опису саме цього боку в наступних законах. Тож сутність гарантії
забезпечення наявності права на рівність полягає в конституційному встановленні
однакових можливостей та рівного розподілу обов’язків між суб’єктами права
незалежно від їх статі. Важливо, що така рівність може забезпечуватись різними
способами, що і спричиняє необхідність у наступній диференціації.
Конституційними нормами встановлено й гарантії рівності в сімейному житті,
можливості доглядати за дітьми й реалізовувати свої права на батьківство та
материнство рівною мірою. Так саме ст. 24 Конституції України визначено, що
рівність прав жінки і чоловіка забезпечується створенням умов, які дають жінкам
можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і
моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних
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відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям [1]. Як уже зазначалося вище,
ґендерні стереотипи можуть стосуватись не лише жінок, але й чоловіків.
Проголошуючи рівність, необхідно визначити аналогічне право чоловіків, лише за
таких обставин сама гарантія дійсно буде забезпечувати рівність прав і свобод.
Відповідно ще однією гарантією забезпечення можливості рівного втілення
прав і свобод у сімейному житті є ст. 51 Конституції України, де визначено, що
шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні
права і обов’язки в шлюбі та сім’ї. Сім’я, дитинство, материнство і батьківство
охороняються державою [1]. Гарантія є одним із яскравих прикладів застосування
балансу між забезпеченням прав чоловіка та жінки. Так вільна згода чоловіка і
жінки є гарантією того, що шлюб не порушує права кожного із них, а також
виступає гарантією рівності умов, що необхідно реалізувати для реєстрації шлюбу.
Крім того, В. І. Борисова тлумачить вільну згоду як таку, де і жінка, і чоловік, які
звичайно досягли шлюбного віку, усвідомлюють значення своїх дій і їх наслідки.
Однак згода не може вважатися вільною, коли вона дається під впливом фізичного
чи психічного насильства з боку інших осіб [105, с. 384]. Варто вказати, що охорона
батьківства та материнства державою теж здійснюється на засадах рівності, хоча
про це й не вказано безпосередньо, розміщення цієї норми у статті, яка забезпечує
рівність у сімейному житті, свідчить саме про це.
У досліджені ґендерної рівності Н. М. Оніщенко визначає, що принцип
рівності може бути об’єктом вивчення з різних боків наукового пізнання, під
різними кутами зору залежно від різних форм життєдіяльності людини, зокрема:
принцип економічної рівності (рівність розподілу); принцип юридичної рівності
(процедурна рівність); принцип рівності прав і можливостей жінок і чоловіків
(ґендерна рівність); принцип рівності як відсутність будь-якої дискримінації
(рівність незалежно від сексуальної орієнтації) тощо [10, с. 5]. Відповідно можна
дійти й висновку про необхідність існування конституційних гарантій у цих сферах,
що забезпечували б можливості реалізації. Однак, погоджуючись з автором щодо
розподілу, необхідно все ж таки звернути увагу і на конституційний рівень.
Відповідно саме конституційні гарантії існують для важливих і вразливих
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суспільних відносин, зокрема, якщо це стосується відносин приватних, де вплив
держави є мінімальним. Тож сутністю гарантії рівних прав і свобод у сімейному
житті є встановлення рівних за сутністю умов, можливостей і обов’язків чоловіків і
жінок, що перебувають у шлюбі, а також і їх можливостей для виховання спільних
дітей. Рівність прав і свобод полягає не у визначенні тотожних прав, а в однаковому
за своїм обсягом правовому статуті осіб, що реєструють або перебувають у шлюбі, а
також у забороні до будь-якого примушення до виконання певної дії чи діяльності
та застосуванні фізичного чи психологічного насильства до чоловіка або жінки для
цього.
Гарантії вже щодо публічної сфери, а саме виборчих і політичних прав і
свобод, закріплені у ст. 36 та 71 Конституції України, де забезпечуються гарантії
можливості бути членом політичної партії та брати участь у виборах [1]. Однак
треба визначити, що вказівка на рівність у контексті прав і свобод чоловіків і жінок
у цьому разі стосується саме встановлення рівних прав останніх, які впродовж
тривалого часу не мали аналогічних прав. Більше того, незважаючи на те, що де-юре
жінки наділяються аналогічним обсягом політичних прав і свобод, що й чоловіки,
де-факто жінки продовжують піддаватись дискримінації в реалізації таких прав і
свобод. Як зазначається у звіті Українського жіночого фонду «Участь жінок у
політиці та процесі прийняття рішень в Україні. Стратегії впливу», історично частка
жінок у складі Верховної Ради УРСР не сягала більше 30%. На сьогодні, після
внесення змін до Закону України «Про політичні партії» від 05.04.2001 № 2365-III
[162], та встановлення квоти на представництво кожної зі статей у розмірі мінімум
30% у виборчому списку, на перспективу може дозволити перевершити відповідний
показник, проте на сьогодні, наприклад, серед депутатів Парламенту України жінки
становлять близько 20% від загальної кількості [163, с. 4]. Водночас нині
спостерігається тенденція до розширення участі жінок у політичному житті
внаслідок того, що жінки все частіше реалізовують власні політичні права та
свободи на практиці.
Сутність гарантії рівності політичних прав і свобод жінок і чоловіків
передбачає не лише проголошення, але й забезпечення реальної здатності реалізації
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цих прав і свобод через прийняття відповідних норм законів, а також через
визначення відповідної компетенції органів публічної влади. Крім того, особливість
гарантій рівності в політичній і виборчій сфері полягає в необхідності їх постійного
закріплення щодо кожного із видів прав, таких як право на участь у політичній
партії або ж бути обраним народним депутатом України. Така ситуація пов’язана з
відокремленим виборчим процесом та спеціальними процедурами, у кожному з яких
рівність прав і свобод чоловіків і жінок потребує спеціальних заходів від створення
рівних можливостей до визначення кількісного співвідношення між жінками і
чоловіками на посадах, що й було здійснено законодавцем у Законі України «Про
політичні партії» № 2365-III від 05.04.2001 [162].
Тож сутність конституційної гарантії рівної можливості реалізації виборчих та
політичних прав і свобод полягає у створенні та забезпеченні однакових умов участі
в політичному житті чоловіків та жінок. Оскільки така рівність має бути забезпечена
не лише формально, але й фактично для подальшого представлення інтересів кожної
статі на місцевому чи державному рівні, органи публічні влади мають виконувати
активні дії щодо її гарантування через запровадження необхідного мінімуму
представлення, а також і через перешкоджання порушенням політичних та виборчих
прав за ознакою статі.
Гарантії рівності трудових прав, установлені ст. 38 й 43 Конституції України,
де визначаються гарантії рівної можливості реалізації права на працю, зокрема і в
державних органах та органах місцевого самоврядування [1]. Трудові відносини є
одними із найпоширеніших, а отже, імовірність правопорушень у ній, зокрема щодо
рівності чоловіків і жінок, є значно більшою. Трудові права жінок і чоловіків мають
власну специфіку, а отже, рівність буде полягати не в однакових робочих місцях чи
формі, але в однакових можливостях та здатності до їх утілення, якій заборонено
перешкоджати. Крім того, гарантія вказує на обов’язковий допуск суб’єктів до
здійснення владних повноважень без застосування ознаки статі, що дозволяє
стверджувати і забезпечення політичних прав та їх взаємозв’язок. Отже, сутністю
конституційних гарантій у цьому разі є проголошення існування самого права, а
отже, порушенням буде вважатись не лише невиконання певного обов’язку
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встановленого в нормі права, але й пасивні дії, які за своєю сутністю є
дискримінаційними щодо прав на достойний рівень життя, охорону праці, рівні
умови праці або ж її оплату.
Рівність свобод розвитку особистості є фундаментальною для забезпечення
ґендерної рівності в Україні, адже права здійснювати громадсько-політичну та
культурну діяльність, здобувати освіту й професійну підготовку, мати власну думку
та можливість її висловлювати, об’єднуватись в політичні партії, організовувати та
брати участь у мирних зібраннях, вільно пересуватись є по суті відображенням
рівної

можливості

чоловіків

та

жінок

вільно

розвиватись,

не

зазнаючи

протизаконного впливу держави чи інших осіб. Зміст такої свободи становить
загальна свобода дій та існування в кожного, незалежно від статі чи гендеру,
приватного життя, яке є непорушуване.
Тож на основі проаналізованих нормативно правових актів можна дійти
висновку, що конституційні гарантії забезпечення можливості рівного втілення прав
і свобод чоловіками і жінками мають такі особливості:
1)

поліконцептуальність

пояснюється

постійною

трансформацією

та

розвитком змісту норм права, що вміщують гарантії забезпечення рівності прав і
свобод чоловіків і жінок;
2) системний характер, що полягає в наявності логіко-теоретичного зв’язку
між конституційними нормами та практичного зв’язку між гарантіями рівності щодо
впливу на суспільні відносини за участю чоловіків і жінок;
3)

нон-фігуративність

засобів

утілення

гарантій,

що

пояснюється

узагальненим характером правових гарантій забезпечення рівності прав і свобод
чоловіків і жінок у Конституції України.
Поліконцептуальність як особливість гарантій забезпечення можливості
рівного втілення прав і свобод чоловіками і жінками пов’язана із значним
різноманіттям наукових підходів до тлумачення змісту правових норм, оскільки є
такими, що визначають як конкретне право особи, так і принцип його застосування,
а також й основну мету правового регулювання певного виду суспільних відносин.
Так, наприклад, уже згадувана правова норма щодо рівності перед законом може
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тлумачитись у всіх вищенаведених формах. Водночас саме в контексті гарантії
забезпечення особливу вагу має поєднання таких значень, що й допомагають точно
визначити зміст гарантії за допомогою встановлення чітких рамок поняття, а також
визначення правильного порядку забезпечення, що, власне, і здійснюється за
допомогою принципів. Тож поліконцептуальність гарантій забезпечення можливості
рівного втілення прав і свобод чоловіками полягає в необхідності застосування та
поєднання всіх значень правової норми для результативного та швидкого її
втілення, яке б не призвело до колізій та неправильного тлумачення.
Щодо системного характеру конституційних гарантій, то він безпосередньо
пов’язаний із найвищою юридичною силою самої Конституції, а отже, усі гарантії,
що закріплені в правових нормах є визначальним для подальшого їх розвитку на
рівні законодавства. У такий спосіб саме конституційні гарантії виконують
об’єднувальну функцію та допомагають утворити в подальшому належний механізм
забезпечення рівності. У поєднанні з попередньою ознакою, яка допомагає віднайти
правильну

мету

застосування

гарантій,

систематизований

характер

надає

можливість утворити послідовний і повноцінний процес забезпечення рівності.
Досліджуючи таку ознаку, як нон-фігуративність засобів втілення гарантій,
варто наголосити, що ця ознака пояснюється саме розміщенням їх у Конституції
України, оскільки остання містить у собі лише загальні та напрямні правові норми.
Відповідно саме ці функції є пріоритетними для виділення гарантії забезпечення
можливості втілення рівних прав і обов’язків чоловіка і жінки. Водночас відсутність
чітких саме конституційних засобів є негативною рисою, оскільки створює
двозначності щодо можливих способів їх втілення, необхідних шляхів і напрямів
забезпечення, які не завжди можуть збігатися з метою саме конституційної гарантії.
Наступним видом є конституційні гарантії забезпечення втілення прав і
свобод щодо рівності чоловіків і жінок. Дані гарантії стосуються забезпечення
конституційно-правовими нормами діяльності органів публічної влади. Варто
відзначити, що не всі органи, які згадуються в Конституції України, є гарантіями
забезпечення саме на конституційному рівні, оскільки велика кількість із них є
спеціалізованими, а отже, не можуть виконувати загальне забезпечення. Тож до
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цього виду гарантій належать правові норми, що регулюють діяльність Верховної
Ради України. У контексті рівності прав і свобод чоловіків і жінок треба визначити,
що лише законами, які приймати має право лише Верховна Рада України, належать
питання основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади
регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім’ї, охорони дитинства, материнства,
батьківства; виховання, освіти, культури і охорони здоров’я; екологічної безпеки [1].
Так само Верховна Рада України визначає основні стандарти щодо рівності прав і
свобод чоловіків і жінок визначає можливі межі їх обсягу та захисту з боку держави.
Відповідно до цієї нормою визначається гарантія щодо неможливості неправової
зміни правового статусу щодо рівності чоловіків і жінок. Хоча в змісті норми не
згадано рівність, проте охоплено основні сфери життя, де можливі прояви
дискримінації, а також визначено, що батьківство є таким же важливим, як і
материнство.
Хоч пов’язаною з роботою Верховної Ради України, проте відокремленою є
діяльність Уповноваженого з прав людини, оскільки саме парламент призначає на
посаду та звільняє його з посади, а також заслуховує його щорічні доповіді про стан
дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні; Уповноважений є
інструментом здійснення парламентського контролю в межах, визначених цією
Конституцією та законом [1]. До компетенції Уповноваженого з прав людини
входить також і розгляд питань з проявів дискримінації. Водночас варто зазначити,
що в основному мовиться про дискримінаційну поведінку стосовно жінок.
Відповідно основними проблемами є відсутність механізмів, які допомагали б
розглядати справи рівноцінно. Ця проблема пов’язана не лише із діяльністю
Уповноваженого. Так відповідно до ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів
України» до повноважень Кабінету Міністрів України входить забезпечення
проведення державної політики у сферах охорони здоров’я, санітарно-епідемічного
благополуччя, охорони материнства та дитинства, освіти, фізичної культури і
доступність для громадян послуг медичних, освітніх та фізкультурно-оздоровчих
закладів [106]; а також у ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» наголошується, що до повноважень місцевої ради входить вирішення
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відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з
охороною материнства і дитинства [107]. Тобто вже на рівні законів гарантії щодо
забезпечення такого ж рівного права на батьківство, як і на материнство, немає, що є
недопустимим. Однак вирішити проблему можна, якщо звернутися безпосередньо
до норм Конституції України щодо рівності, але ситуація, коли в деталізованих
законодавчих актах захищається лише одна сторона, є недопустимою, особливо з
огляду на міжнародні документи, у яких наголошено на важливості забезпечення
прав у сімейній сфері саме для чоловіків. Можна дійти висновку, що діяльність
органів місцевого самоврядування та Кабінету Міністрів України, а також і
Уповноваженого з прав людини щодо рівності в сімейній сфері вважати гарантією
неможливо, більше того, їх діяльність та правові норми навіть не сприяють
утворенню такої рівності, не визначають ролі саме жінки, натомість визначення
балансу. Водночас діяльність Уповноваженого з прав людини щодо контролю за
рівністю прав і свобод чоловіків і жінок та щодо подання звернень про порушення
рівності до правоохоронних органів України дійсно є гарантією, якщо ініціюється в
разі порушення рівності прав і свобод особи незалежно від сфери та статті та
допомагає відновленню рівності не лише в межах, що визначені законом, але для
встановлення саме конституційної рівності.
Необхідно відзначити, що саме Кабінет Міністрів України (ст. 166 Конституції
України) визначає спеціалізовані міністерства та центральні органи виконавчої
влади, які і здійснюють забезпечення прав чоловіків і жінок, він же здійснює
моніторинг і контроль за такою діяльністю. Крім того, саме Кабінет Міністрів
України визначає напрями державної політики, а отже, і швидкість, ефективність і
доцільність застосування методів забезпечення рівності, а також саме відповідає за
актуалізацію діяльності спеціалізованих органів для забезпечення рівності в нових
суспільних відносинах.
Ще однією гарантією в межах цього їх виду є діяльність Президента України,
який відповідно до ч. 15 ст. 106 зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з
мотивів

невідповідності

цій

Конституції

з

одночасним

зверненням

до

Конституційного Суду України щодо їх конституційності. Також Президент
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України є суб’єктом законодавчої ініціативи відповідно до ст. 93 [1]. Аналізуючи
норми з діяльності Кабміну та Президента України, можливо дійти висновку, що
вони в сукупності становлять єдину послідовну гарантію із забезпечення рівності
прав і свобод чоловіка і жінки через постійно здійснюваний нагляд та повноваження
щодо їх захисту. Крім того, особливою є роль Президента України на початку
конституційного провадження, оскільки так здійснюється залучення вже гарантії
захисту з боку Конституційного Суду та утворюється стійкий механізм
забезпечення.
Отже, сутністю конституційних гарантій забезпечення втілення прав і свобод
щодо рівності чоловіків і жінок є встановлення таких повноважень діяльності
органів публічної влади, які б забезпечували повну та збалансовану можливість
чоловікам і жінкам реалізовувати свої права. Важливо, щоб така діяльність завжди
була під контролем, що допоможе детально стежити за вже згаданим балансом та
рівністю прав і свобод цих суб’єктів. Отже, на основі проаналізованого матеріалу
можна дійти висновку, що конституційні гарантії забезпечення втілення прав і
свобод щодо рівності чоловіків і жінок характеризуються такими особливостями: 1)
скоординований напрям впливу, що полягає в наявності комунікації між різними
конституційними органами із забезпечення рівності у визначеній сфері суспільних
відносин; 2) полікомпетентність конституційних органів, що пов’язана із
необхідністю забезпечення рівності в кожній сфері суспільних відносин.
Скоординований

напрям

впливу

як

ознака

конституційних

гарантій

забезпечення втілення прав і свобод щодо рівності чоловіків і жінок полягає в
можливості здійснювати контроль, нагляд, а також і приймати рішення в межах
дотримання

принципу незалежності

для

вживання

ефективних

заходів

із

забезпечення рівності. Так усі органи можуть впливати на законодавство щодо
рівності через застосування законодавчої ініціативи. Крім того, завдяки дотриманню
принципу стримувань та противаги можливо регулювати та збалансовувати правове
забезпечення рівності. Так сутністю ознаки скоординованого напряму впливу є
необхідність у постійній співпраці та зв’язку, адже лише так можна не просто
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здійснювати повноваження, а саме гарантувати рівність прав і свобод незалежно від
статті особи.
Полікомпетентність пов’язана з тим, що органи публічної влади, які
передбачені Конституцією, не володіють чіткою спеціалізацією. Як наслідок,
забезпечення захисту здійснюється щодо кожної із сфер суспільних відносин та
видів діяльності. Відповідно навіть рішення, що приймаються такими органами,
виконують одразу декілька функцій. До них відноситься і функція забезпечення
реалізації, якщо визначаються рівні права і свободи осіб, або ж функцію охорони,
якщо встановлюють порядок втілення рівних прав і свобод. У такий спосіб
полікомпетентність як ознака конституційної гарантії забезпечення втілення прав і
свобод щодо рівності чоловіків і жінок розкривається через множинність значення
здійснюваного впливу на суспільні відносини щодо забезпечення рівності.
Дослідження питання законодавчих гарантій забезпечення рівних прав і
свобод чоловіків і жінок дозволяє стверджувати, що такі гарантії перебувають у
численних нормативних актах, саме тому був запропонований поділ, основною
метою якого є полегшити вивчення та систематизацію результатів. Стосовно
першого елементу, а саме гарантій рівності сімейних прав і свобод чоловіків і жінок,
то основні гарантії закріплені в Сімейному кодексі України, які можна поділити на
декілька основних груп. Так відповідно до ч. 2 ст. 28 заява про реєстрацію шлюбу
подається жінкою і чоловіком особисто; ст. 40 шлюб визнається недійсним за
рішенням суду, якщо він був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка
[41]. Норми є гарантією вільного волевиявлення щодо створення сім’ї як чоловіком,
так і жінкою. Участь суду в цьому разі теж є надзвичайно важливо, оскільки
визначає достовірність інформації щодо згоди. Особливість цієї гарантії полягає в
тому, що забезпечення є одноразовим та не потребує подальшого повторення.
Водночас саме сімейні відносини є тривалими, а отже, і гарантії повинні
забезпечувати права конкретного чоловіка чи жінки постійно, а сімейні обов’язки не
повинні утискати особисті права кожного з подружжя. Такі гарантії визначені ст. 51,
52, 53 Сімейного кодексу України: рівне право на повагу до своєї індивідуальності,
своїх звичок та вподобань; право дружини і чоловіка на фізичний та духовний
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розвиток; право дружини і чоловіка на розподіл обов’язків та спільне вирішення
питань життя сім’ї [41]. Важливо не просто визначити право кожного з подружжя,
але й встановити, що чоловік або жінка можуть здійснювати їх незалежно від волі
інших осіб, а також можуть вимагати поваги до свого права. Саме це і є сутністю
цієї гарантії, тобто гарантування особистих прав навіть у сімейному житті.
Окремо необхідно визначити право на спільне вирішення питань сім’ї, що є
гарантією залучення як чоловіка, так і жінки до вирішення ключових фінансових
питань, тобто рівних матеріальних прав подружжя. Наприклад, у ч. 3 ст. 368
Цивільного кодексу України визначено, що майно, набуте подружжям за час шлюбу,
є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або
законом [41]. Тобто сутністю гарантії є забезпечення рівного права розпорядження
майном, як жінкою, так й чоловіком. Однак гарантія рівних матеріальних прав
подружжя має широке коло норм права, що забезпечують її реалізацію, ніж
попередні, через те що саме на законодавчому рівні обов’язковою є згода двох із
подружжя на продаж нерухомості або ж отримання кредитів. Так утворюється
значно деталізований і взаємозалежний механізм забезпечення, що, зі свого боку,
сприяє більшій дієвості гарантії.
Отже, на підставі викладеного можна говорити про такі особливості
законодавчих гарантій рівності сімейних прав і свобод чоловіків і жінок:
1) приватний характер, що полягає в недопущені втручання і розкриття таємниці
особистого життя подружжя; 2) спеціальні методи, які повинні забезпечувати
рівність із мінімальним застосуванням імперативних елементів; 3) особлива мета
застосування гарантій рівності, що полягає в збереженні сімейних відносин та
підтриманні в їх межах правомірної поведінки.
Також необхідно виділити, що питання приватного характеру законодавчих
гарантій рівності сімейних прав і свобод чоловіків і жінок безпосередньо пов’язане з
аналогічною особливістю, тобто сімейних відносин. Відповідно гарантії мають бути
ефективними навіть без втручання для їх здійснення держави або ж її мінімальній
ролі. Саме тому такі гарантії мають формат обов’язку без застосування юридичної
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відповідальності.

Відповідно,

такими

законодавчими

гарантіями

рівності

визначається ключовий напрямок розвитку сімейних відносин.
Наступна ознака пов’язана з попередньою. Оскільки гарантії забезпечення
втілення рівності сімейних прав і свобод чоловіків і жінок мають приватний
характер, то й застосовувані методи будуть диспозитивними, такими, що найменше
втручаються у сімейне життя подружжя. Водночас важливо передбачити не лише
можливість реалізації, але й охорони та захисту. Саме тому, й існують спеціалізовані
органи публічної влади, що виступають в ролі запасного варіанту, який можливо
використати у випадку домашнього насильства або ж необхідно захистити свої
права в шлюбі. Крім того, диспозитивність розкривається і через збільшення засобів,
які заохочують позитивну поведінку з дотримання принципу рівності, як-то
однакові можливості отримати опіку над дітьми або володіти спільним майном
разом з іншим із подружжя.
Ще однією особливістю законодавчих гарантій рівності сімейних прав і
свобод чоловіків і жінок є особлива мета їх застосування. Так рівність прав і свобод
чоловіка і жінки поєднується із цінністю сім’ї для суспільства. Відповідно метою
застосування гарантій забезпечення такої рівності повинно підтримуватися
гармонією відносин у межах сім’ї, що, власне, і створюється за допомогою рівності.
Крім того, методи, які при цьому застосовуються, повинні бути спрямовані саме на
примирення осіб у всіх випадках, окрім тих, де життю та здоров’ю одного із
подружжя загрожує небезпека. Тож сутністю такої ознаки як особлива мета
застосування гарантій проявляється в необхідності забезпечення як прав і свобод
чоловіка і жінки в межах сімейних відносин, так і національного інтересу в
збереженні сім’ї.
Отже, законодавчі гарантії рівності сімейних прав і свобод чоловіків і жінок
утворюють окрему групу гарантій, основною метою яких є врівноважити роль
чоловіка і жінки. На підставі аналізу міжнародних норм важливо виділити роль
батька як особи, що має такі ж права на догляд за дитиною, як і мати, а також і роль
жінки як особи, що теж впливає на вибір напряму розвитку сім’ї. Оскільки сімейне
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життя є приватною сферою, то відповідно й гарантії мають особливу структуру та
повинні впливати максимально диспозитивно.
Наступним видом законодавчих гарантій, є гарантії рівності права на працю,
які фактично забезпечують конституційно визначені права на вільне ведення
підприємницької діяльності, належні, безпечні та здорові умови праці, соціальну й
економічну рівність, а також право на працю. Законодавство із цього питання є
різноманітним та включає в себе як Кодекс законів про працю України, так і низку
законів щодо різних сфер.
До гарантій рівності права на працю відноситься ст. 2-1 КЗпПУ, де
визначається загальна заборона дискримінації, пряме або непряме обмеження прав
працівників залежно від статті, ґендерної ідентифікації, сексуальної орієнтації,
сімейного стану, сімейних обов’язків та іншими ознаками, що не пов’язані з
характером роботи або умовами її виконання [4]. Важливість такої гарантії полягає
саме в її загальному характері, а отже, навіть за відсутності чітких механізмів,
правових норм, що деталізують реалізацію певної гарантії, саме вона забезпечує
рівність прав і свобод чоловіків і жінок. Також привертає до себе увагу особливість
норми щодо виділення як прямого, так і непрямого обмеження, оскільки дозволяє
забезпечувати рівність ефективно через застосування критерію необхідності певних
навиків для використання тих чи інших трудових обов’язків.
Водночас варто вказати, що гарантії рівності з поєднання сімейного життя й
трудових обов’язків у цій сфері є не завжди ефективними, оскільки баланс між
правами жінок і чоловіків збережено не було. Так питання прав жінок та їх
забезпечення регулюється главою 12 КЗпПУ, де визначаються гарантії щодо
охорони праці, поєднання трудових обов’язків із доглядом за дитиною. Водночас
стверджувати про рівність трудових прав чоловіків щодо догляду за дитиною та
прав жінки у цій сфері не видається можливим. Так відповідно до ст. 186-1 КЗпПУ
гарантії, установлені статтями 56, 176, 177, частинами третьою-восьмою статті 179,
статтями 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 цього Кодексу, поширюються також на
батьків, які виховують дітей без матері (зокрема в разі тривалого перебування матері
в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), одного з прийомних
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батьків, одного з батьків-вихователів [4]. Водночас на підставі аналізу глави 12
можна стверджувати, що чоловік як батько позбавлений права на додаткову
відпустку, а також і додаткові перерви в робочому дні. Таку ситуацію можна
пояснити дещо звуженим та застарілим підходом до розуміння рівності прав і
свобод чоловіків і жінок.
Позитивно треба оцінювати гарантії захисту працевлаштування для жінок та
батьків, запровадженні в Законі України «Про внесення змін до деяких
законодавчих

актів

України

щодо

вдосконалення

правового

регулювання

дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму
робочого часу» № 1213-IX від 04.02.2021, яким було внесені зміни до КЗпПУ [4].
Зокрема, прийняттям цього нормативно-правового акта було запроваджено, що
«вагітні жінки та працівники, що проводять догляд за дитиною до 3 років, до 6 років
за медичним висновком, або мають двох й більше дітей, що не досягли 15 років, чи
дитину з інвалідністю, зокрема підгрупи А 1», можуть працювати в умовах надомної
роботи чи дистанційно. Аналіз змісту цього нормативно-правового акта доводить
сутність використаної термінології, що встановлює рівне право обох батьків
незалежно від гендеру чи статі реалізувати право на надомну чи дистанційну
роботу. Розширення прав жінок проти прав чоловіків відбувається лише на строк
вагітності, оскільки лише жінка може перебувати в такому стані та потребує
створення особливо сприятливих умов. Запровадження дистанційної і надомної
праці можна розцінювати також і як гарантію підтримання балансу між трудовим і
сімейним життям, оскільки за такого режиму праці взаємодія між членами сім’ї
відбувається на постійній основі.
Необхідно зазначити, що ця нерівність проявляється і стосовно жінок, про що
свідчить статистика. Так відповідно до ч. 3 ст. 21 Закону України «Про оплату
праці» забороняється будь-яке зниження розмірів оплати праці залежно від
походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності,
статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства в професійній
спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання
[108]. Тобто норма забезпечила існування гарантії на рівну оплату праці. Однак
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через наявність значних недоліків у використаній термінології щодо визначення
однакової роботи, різниці в тривалості, праця жінок є менш оплачуваною. Згідно з
даними Державної статистики України за 2018 рік заробітна плата жінок становить
77,7 % від заробітної плати чоловіка за місяць [109]. Тобто за фактичне виконання
одних і тих же обов’язків особи різної статті отримують різну заробітну плату, що
свідчить про відсутність дієвих механізмів забезпечення гарантій рівності. Утім
треба відзначити, що такі механізми можуть з’явитись у нашій державі в
майбутньому. Зокрема, Постановою Кабінету Міністрів України № 179 від
03.03.2021 було затверджено Національну економічну стратегію на період до 2030
року, одним із очікуваних результатів запровадження якої є зменшення показника
ґендерного розриву в оплаті праці до 10 відсотків.
Тож на основі проаналізованих нормативно-правових актів можна дійти
висновку про такі особливості законодавчих гарантій рівності права на працю:
1) непослідовність, що полягає у відсутності чіткої державної політики з
переліком напрямів щодо забезпечення рівності прав і свобод чоловіків і жінок у
трудовій сфері;
2) значна розгалуженість, що пояснюється безсистемною діяльністю органів
публічної влади з охорони рівності та диференціацію трудових відносин;
3) розбалансованість, що розкривається через встановлення неоднакових
можливостей чоловіків і жінок та забезпечення додаткових прав для останніх, що
порушують рівність їх прав і свобод.
Непослідовність як ознака законодавчих гарантій рівності права на працю
розкривається через аналіз юридичних фактів у сфері трудових відносин. Так
потреба в застосуванні правових норм щодо рівності виникала лише тоді, коли в
особи порушувались права на прийняття на роботу, порядком виконання трудових
обов’язків або ж завершення трудових відносин. Крім того, аналіз нормативноправових актів у цій сфері дає змогу зрозуміти, що послідовного процесу саме
застосування гарантій немає. Такі гарантії не пов’язаними між собою та
визначаються лише для забезпечення рівності в певному моменті трудових
відносин, а не в усій сфері загалом. Так сутністю цієї ознаки є визначення лише
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напрямів забезпечення рівності прав жінок і чоловіків та їх гарантування, проте
повноцінних гарантій рівності для всієї сім’ї так і не було визначено на рівні
законодавства.
Із цього випливає, що наступною особливістю законодавчих гарантій рівності
права на працю є саме його значна розгалуженість. Окремо визначаються рівні
умови на отримання певної посади, рівність на охорону праці та дотримання
дисципліни праці, захист від соціальних ризиків. Кожен із цих напрямів має свої
особливості, а отже, і не може бути забезпечений загальними гарантіями. Така
особливість є позитивною для законодавчих гарантій рівності права на працю.
Водночас відсутність між ними послідовного зв’язку призводить до часткової їх
дієвості, лише в тих сферах, де можна здійснювати контроль і нагляд ефективно та
постійно, як-то охорона праці.
І ще однією особливістю, проте негативного характеру для

законодавчих

гарантій рівності права на працю, є їх розбалансованість. Аналіз трудового
законодавства свідчить про визнання рівності чоловіків і жінок, необхідності їх
забезпечення. Водночас гарантії захисту саме прав жінок значно більші, що не
завжди є виправданим та обґрунтованим, оскільки стає перешкодою як для
реалізації права на працю самою жінкою, так і суміщення сімейних та трудових
обов’язків для чоловіка. Так сутністю ознаки є відсутність гармонічного та
актуального розподілу гарантій рівності відповідно до потреб жінок і чоловіків, а
також і зміну ґендерних стереотипів щодо типових видів діяльності залежно від
статті особи.
Отже, законодавчі гарантії рівності права на працю потребують значного
вдосконалення для відповідності аналогічному конституційному положенню. На
основі проведеного дослідження можливо дійти висновку, що основним недоліком
гарантії є відсутність взаємозв’язку між різними гарантіями. Водночас серед
позитивних рис можна назвати ті, що охоплюють майже всі трудові відносини, тісно
пов’язані з юридичною відповідальністю, що допомагає забезпечити втілення
гарантії, хоч і повільним шляхом.
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Питання політичних прав жінок, а також їх гарантування за національним
законодавством є одним з найменш досліджених, оскільки основна увага
приділяється саме міжнародним нормам, що часто відображаються лише в
загальних положеннях Конституції України. На сьогодні гарантії рівності втілення
політичних і виборчих прав чоловіків і жінок визначні у виборчому законодавстві та
законодавстві про державну службу. Так згідно із Законом України «Про вибори
народних депутатів України», а саме ст. 3, вибори депутатів є рівними: громадяни
України беруть участь у виборах депутатів на рівних засадах. Рівність прав і
можливостей кандидатів у депутати, партій – суб’єктів виборчого процесу брати
участь у виборчому процесі забезпечується забороною привілеїв чи обмежень
кандидатів у депутати за ознаками статі [110]. Тобто цією нормою визначається
гарантія можливості бути членом політичної партії, а також і брати участь у виборах
та бути народним депутатом України як чоловікам, так і жінкам. Норма
відтворюється і в законах про вибори Президента України чи місцевих виборів.
Водночас саме рівності прав і свобод чоловіків і жінок не передбачено, що свідчить
про наявність значних прогалин у цій сфері.
Окремо треба розглянути гарантії пасивних політичних прав. Так відповідно
до ч. 7 ст. 6 Закону України «Про всеукраїнський референдум» будь-які прямі чи
непрямі привілеї або обмеження прав громадян України на участь у всеукраїнському
референдумі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження
щодо участі громадян України у процесі всеукраїнського референдуму, крім
обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом [111]. Відповідно
особливістю гарантії, яка не властива попереднім видам законодавчих гарантій
забезпечення рівності прав і свобод чоловіка і жінки, є можливість її обмеження, яке
матиме легітимний характер. Така особливість пояснюється пріоритетною метою
щодо забезпечення саме національних і державних інтересів, а не інтересів
приватних осіб.
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Законодавчі гарантії рівності втілення політичних і виборчих прав чоловіків і
жінок мають цілу низку відмінностей, що пов’язані із самою сутністю та
особливостями політичних прав, якими можна вважати:
1) публічний характер, оскільки політична діяльність забезпечує національні
інтереси;
2) одноманітність, що полягає в незмінності сутності рівності прав і свобод
чоловіків і жінок незалежно від конкретного виду виборчого та політичного
процесу, у якому вони беруть участь;
3) складний механізм реалізації, що пояснюється лише опосередкованим
впливом органів публічної влади на забезпечення та необхідністю залучення
додаткових економічних і соціальних інструментів впливу на суспільні відносини.
У дослідженні питання публічного характеру гарантій важливим є сутність
гарантованих відносин. Наявність і забезпеченість рівності політико-правових
відносин є національним інтересом, оскільки безпосередньо впливає на рівень
комфортності життя в державі. Відповідно гарантії з їх забезпечення повинні
відповідати певним критеріям прозорості, загальності, гласності. Їх публічний
характер допомагає забезпечувати рівні політичні права не лише окремій категорії
осіб,

а

всім

охочим

громадянам.

Сутність

гарантії

полягає

в

наданні

безперешкодного для встановлення демократичного режиму в державі.
Наступною особливістю гарантій рівності втілення політичних і виборчих
прав чоловіків і жінок є їх одноманітність. Тобто гарантується як право
обирати/створювати, так і право бути обраним/бути членом політичної партії.
Сутність гарантії залишається незмінною в політико-правових відносинах і
процесах незалежно від їх виду та рівня. Так чоловіки і жінки наділені однаковими
правами як в участі в референдумі, так і у виборах до Верховної Ради України.
Також особливістю гарантії рівності втілення політичних і виборчих прав
чоловіків і жінок є їх складний механізм реалізації. На відміну від попередніх
гарантій, у яких можливо було простежити взаємозв’язок між різними частинами
однією правової норми або ж виділити процес захисту рівності, механізм
політичних і виборчих прав має власні методи та суб’єктів. В основному такі
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гарантії забезпечуються державними органами, проте вони лише забезпечують саму
можливість бути обраним. Як наслідок на сьогодні жінок у політиці значно менше,
ніж чоловіків. Відповідно механізм реалізації гарантій є не до кінця створеним та
менш дієвим, ніж попередні, оскільки допускає цілу низку прогалин та колізій щодо
необхідності рівного представлення інтересів громадян або щодо обов’язкового
встановлення мінімального відсоткового співвідношення між чоловіками і жінками
на керівних посадах у політичних партіях.
2.2. Міжнародне законодавство щодо забезпечення рівності прав і свобод
жінок і чоловіків
Механізм захисту прав і свобод чоловіків і жінок повинен мати певну
структуру, яка забезпечувала б його дієвість, оскільки лише так можна здійснити
правомірний вплив на суспільні відносини. Очевидним є те, що багато вчених
виділяє міжнародний і національний механізми, кількість та самі складові яких
різняться, а отже, це питання й досі є невирішеним та потребує подальшого аналізу.
Так К. І. Чижмарь зазначає, що важливим досягненням сучасного міжнародного
права

є

створення

міжнародного

інституційного

механізму

імплементації

міжнародно-правових норм у галузі захисту прав і свобод людини, зокрема
забезпечення рівності прав жінок і чоловіків; спеціальних структур, покликаних
забезпечити їх реалізацію. До таких структур належать Верховний комісар ООН з
прав людини; Комісія з прав людини, що діє в рамках ООН; Комітет з прав людини,
створений відповідно до положення Міжнародного пакту про громадянські та
політичні права 1966 р.; Комітет з ліквідації дискримінації по відношенню до жінок
(Конвенція 1979 р.); Комітет з прав дитини (Конвенція 1989 р.) тощо [112, с. 11].
Тобто до механізму захисту автор включає міжнародні органи. Така позиція
видається обґрунтованою, оскільки саме міжнародні органи наділені правом
застосовувати спеціальні заходи впливу на суспільні відносини. Звичайно кожен
окремий орган наділений специфічними засобами, які мають різну ефективність та
впливають на різних суб’єктів. Саме тому перелік самих органів, названих автором,
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є неповним, а тому його треба доповнити і європейськими органами, як-то
Європейський суд з прав людини. Це допоможе здійснювати вплив не лише на
політику держави, що не завжди є дієвим через рекомендаційний характер висновків
або ж відсутність реальних засобів впливу, але й на безпосередньо ті відносини, у
яких був порушений принцип рівності прав і свобод чоловіків і жінок та захистити
інтереси постраждалого суб’єкта.
Дещо інший бік розкриває І. І. Ольховик, вказуючи, що основу міжнародноправового механізму захисту прав жінок закладено в ст. 1 Статуту ООН, який
покладає на держави обов’язок поважати всіх людей незалежно від статі, а також
резолюції Комісії ООН із становища жінок, яка готує рекомендації та доповіді
Економічній та Соціальній Раді ООН зі сприяння правам жінок у політичній,
економічній, громадянській та соціальній сферах і в галузі освіти, Конвенції і
рекомендації Міжнародної організації праці та ЮНЕСКО. Також надзвичайно
важливими є рішення ОБСЄ, які спрямовані на формування і вдосконалення так
званого «людського виміру ОБСЄ» [113, с. 47–48]. Хоча автор назвав складові
механізму захисту жінок, проте в контексті захисту рівності між ними та чоловіками
можливим є використання самого підходу до сутності цього питання. Так, окрім
міжнародних органів, важливими є правові норми, які визначають правомірну
поведінку для суб’єктів захисту рівності. Водночас такі правові норми видаються не
лише переліченими авторами суб’єктами, як-то ОБСЄ або ж МОП, але й
визначаються загальними документами міжнародного та європейського рівня.
Відповідно доречно виділити загальний рівень правових норм, які є обов’язковими
для всіх суб’єктів та спеціального, що має конкретний характер і спрямований на
певний вид відносин щодо захисту рівності, як-то трудові відносини й конвенції
МОП. Крім того, необхідно вказати, що не всі міжнародно-правові документи, які
стосуються рівності прав і свобод чоловіків і жінок, є елементами механізму
захисту, оскільки серед них потрібно виокремлювати ті, що безпосередньо можуть
вплинути на суспільні відносин, та їх змінити в разі порушення права на рівність.
Ширше розуміє міжнародний механізм захисту прав і свобод чоловіка і жінки
С. Г. Плотян, що включає до нього такі елементи: європейська конвенція про захист
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прав людини та основних свобод 1950 р., де в ст. 14 документа визначається, що
здійснення прав і свобод, викладених у Конвенції, гарантується без будь-якої
дискримінації за ознакою статі або інших обставин та передбачені Конвенцією три
органи, які забезпечували виконання зобов’язань, прийнятих державами-членами
Конвенції: Європейську комісію з прав людини, Європейський суд з прав людини та
Комітет міністрів Ради Європи [114, с. 132]. Тобто в цьому випадку включаються як
правові норми, так і міжнародні органи. Однак треба наголосити, що це лише
європейський механізм, а отже, у контексті цього дослідження необхідно додати
органи та правові норми, які виділили попередні дослідники. Крім того, на сьогодні,
таких органів стало значно більше, з’явились спеціалізовані комісії. Ще об’ємними є
правові норми, особливо в європейському законодавстві, куди також включаються й
рішення ЄСПЛ. У цьому контексті варто відділяти правові норми, що визначаються
рішеннями ЄСПЛ, оскільки, окрім функції безпосереднього захисту сторін
провадження, вони регулюють подальшу поведінку усіх суб’єктів, що перебувають
в аналогічних суспільних відносинах та забезпечують у них рівність. Однак саме
діяльність ЄСПЛ як органу є винятково захисною, оскільки її ініціювання пов’язано
із фактом порушення рівності та потребі в її захисті та відновленні.
Саме на державні органи покладено обов’язок щодо прийняття нових
нормативно-правових актів, які б відповідали міжнародним стандартам рівності
[115, с. 94].
Тож міжнародно-правовий механізм захисту рівності прав і свобод чоловіків і
жінок містить два елементи: міжнародно-правові норми та міжнародні органи.
Особливістю цього механізму, на відміну від механізму реалізації та забезпечення, є
його мета, що полягає у відновленні порушеної рівності, притягненні до
відповідальності та створенні умов, за яких порушення рівності є не вигідним для
суб’єктів. Відповідно міжнародно-правові норми повинні містити засоби впливу на
стан рівності на загальнодержавному рівні, а міжнародні органи мають бути
наділені компетенцією щодо їх реалізації. Отже, зважаючи на аналіз наукових
позицій вчених стосовно питання міжнародного механізму захисту рівності прав і
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свобод чоловіка і жінки, а також використовуючи загальнотеоретичний підхід,
можна дійти такого висновку щодо його структури:
1. Міжнародно-правові норми:
а) Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок;
б) Про громадянство заміжньої жінки;
в) Про збалансування представництва жінок і чоловіків у процесі прийняття
політичних та суспільних рішень;
в) Директива РЄ 76/207/ЄЕС;
г) Рішення Європейського суду з прав людини.
2. Міжнародні органи, які здійснюють захист:
а) Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок;
б) Венеціанська Комісія при Раді Європи;
в) Європейський суд з прав людини.
Досліджуючи питання правових норм, що є складовими механізму захисту
рівності прав і свобод чоловіків і жінок, насамперед їх потрібно відрізняти від тих,
що забезпечують та визначають певне право. Відповідно хоч на сьогодні коло
міжнародних нормативно-правових актів щодо питань рівності є доволі великим,
проте саме захисту приділено менше. Так одним із таких документів є Конвенція
Організації Об’єднаних Націй «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо
жінок», де визначено цілу низку обов’язків держави щодо захисту рівності.
Відповідно до ст. 2 цієї Конвенції держави зобов’язані вживати всіх відповідних
заходів для ліквідації дискримінації жінок з боку будь-якої особи, організації або
підприємства; вживати всіх відповідних заходів, зокрема законодавчі, із зміни або
скасування чинних законів, постанов, звичаїв і практики, що являють собою
дискримінацію жінок [46]. Насамперед варто наголосити, що Конвенцію треба
розуміти не лише як міжнародний документ, що забезпечує права жінок, але й
такий, що захищає рівність. Така ситуація пояснюється історичними обставинами,
за яких спершу потрібно було зрівняти у правах і свободах чоловіків і жінок.
Відповідно хоча визначаються в основному права жінок, проте їх метою є рівність
та її захист. Крім того, саме в цих міжнародних правових нормах, яскраво
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відображений зв’язок між захистом рівності прав і свобод та відсутністю
дискримінації. Оскільки саму рівність найчастіше можна порушити через
застосування дискримінаційних заходів у будь-якій із сфер діяльності, то захист
рівності буде включати протидію саме дискримінації.
Наступним документом, який містить правові норми з цього питання є
Конвенція про громадянство заміжньої жінки. Так відповідно до ст. 1 кожна
Договірна Держава погоджується, що ні реєстрація, ні розірвання шлюбу між кимнебудь з її громадян чи іноземцем, ні зміна громадянства чоловіком під час
існування шлюбного союзу не може впливати автоматично на громадянство
дружини [116]. Відповідно в цьому разі правова норма виконує одразу як функцію
охорони, так і захисту. Сутність захисту полягає в тому, що визначена заборона на
зміну громадянства при такій жінці в чоловіка. Як наслідок кожен із подружжя є
рівними та незалежними у своєму правовому статусі. Водночас порушити цю
правову норму можна лише на рівні держави, а отже, і можливість порушення її в
приватних відносинах або ж посадовими особами державних органів є мінімальною,
що так само захищає від можливих проявів дискримінації.
Рекомендації, а згодом і відповідні директиви в європейському законодавстві
були прийняті щодо захисту рівності прав і свобод чоловіків і жінок у політичній
сфері. Так відповідно до ст. 42 рекомендацій «Про збалансування представництва
жінок і чоловіків у процесі прийняття політичних і суспільних рішень»: держави
зобов’язані розглянути можливість створення незалежних органів (наприклад,
орган, який спостерігає за дотриманням принципу рівності жінок і чоловіків, або
спеціальний посередницький орган), відповідальних за дотримання урядової
політики у сфері збалансованої участі жінок і чоловіків у політичному та
суспільному житті; або покласти ці функції на інші національні органи [117].
Відповідно саме цей орган буде відповідати за усунення дискримінації, а також і за
безпосередню можливість утілення своїх прав на рівних умовах як жінками, так і
чоловіками. Його особливістю, на відміну від, наприклад, судових або ж
правоохоронних органів, є зв’язок саме з політичною сферою, де існують особливі
суспільні відносини, а отже, і застосовувані методи впливу повинні відрізнятись. До
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таких методів відноситься застосування квот для жінок у політиці та притягнення до
юридичної відповідальності керівників підрозділів, де така квота порушена. Крім
того, створення спеціалізованого органу зробить простішим процес реалізації
захисту рівності, оскільки буде зрозумілим, до кого ж звертатись саме в
адміністративному порядку.
Відповідно до ст. 46 та 47 цієї Рекомендації держави повинні кожні два роки
направляти до свого національного парламенту звіти про вжиті заходи та отримані
результати відповідно до вище перелічених показників; кожні два роки
опубліковувати звіти про вжиті заходи й отримані результати про залучення жінок
до процесу прийняття рішень, повсюдно поширювати ці звіти [117]. Застосування
держави як суб’єкта в цій ситуації обґрунтовується публічною сферою, де
головними є національні інтереси та їх рівне представлення в парламенті.
Особливістю виділених у цих правових нормах заходів захисту рівності полягає в їх
міжнародному характері, оскільки звіт подається саме на міжнародному рівні. Крім
того, установлення строків сприяє постійній зміні правового регулювання питання
рівності, а отже, і покращенню механізмів захисту, які мають змінюватись у бік
зменшення необхідного часу для відновлення права.
Захист рівності трудових прав чоловіків і жінок здійснюється Директивою РЄ
76/207/ЄЕС, де визначено як обов’язки держави, так і необхідність залучення
швидких механізмів. Так відповідно до ст. 6 Директиви держави-члени повинні
ввести в їх національні правові системи такі заходи, які необхідні для того, щоб всі
особи, які вважають, що їх права порушені завдяки невиконанню принципу рівності
в значенні, викладеному в статтях 3, 4 і 5, могли захистити свої права в суді після
звернення до інших компетентних органів [118]. Хоча норма має загальний
характер, оскільки не визначає конкретних повноважень згаданих органів, вона дає
чітке уявлення про саму їх структуру та взаємодію. Аналіз цієї правової норми
дозволяє простежити зв’язок з національним законодавством, оскільки саме на його
рівні вже повинна бути відтворена деталізована система державних органів.
Ще одним нормативно-правових актом, що безпосередньо впливає як на
конкретні правовідносини, так і на політику держави з питання рівності, є рішення
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ЄСПЛ. Одним із визначальних к контексті саме рівності чоловіків і жінок є справа
Вілліс проти Сполученого Королівства, де чоловік звертається до суду, оскільки
після смерті дружини він мав право на значно менші фінансові пільги, ніж ті, які б
він мав, якби був жінкою, а його дружина чоловіком. Єдиною підставою для
відмови в наданні йому цих пільг було те, що він – чоловік. Жінка в такому самому
становищі мала б право одержувати обидва види допомоги, і це право було б
захищене позовом за національним законом [119]. Відповідний випадок підкреслює
необхідність захисту не лише рівності щодо жінок, особливо в питаннях захисту
приватно-правових відносин. Хоча судом позовні вимоги Вілліс були не задоволені,
проте в самому змісті рішення визначені критерії такого порушення, серед яких
повинна бути неможливість отримати певну соціальну послугу від державних
органів за умови однакової сплати податків або ж не передбачення певного права
для чоловіка, яке визначене для жінки в сімейній сфері та сфері забезпечення
можливості виконувати сімейні обов’язки. Відповідно правові норми щодо захисту
рівності повинні дотримуватись певного балансу в разі застосування заходів впливу,
щоб не створити привілейованого становища чоловіків або ж жінок.
Наступним елементом міжнародного механізму захисту рівності прав і свобод
чоловіків та жінок є сама діяльність міжнародних органів з цих питань. До таких
органів, насамперед, відноситься Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, що
утворений Конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок. До його
повноважень входить, згідно зі ст. 17 розгляд ходу здійснення самої Конвенції [46].
Саме цим органом, що діє при ЕКОСОР організовується співпраця між державами
та взаємний контроль. Водночас дієвість цього органу часто критикується через
відсутність реальних засобів впливу, які могли б змусити державу змінити державну
політику, що особливо стосується східних держав, де становище жінки та чоловіка
рівним часто не визнається, а також і можливість прийняття Конвенції із
застереженнями, які фактично нівелюють її роль. Тобто основним видом захисту,
що здійснюється Комітетом, є вплив на політику держави через заслуховування
доповідей про шляхи встановлення рівності та звітів щодо зроблених кроків для
мінімізації негативних наслідків, на основі яких може покращуватись або ж
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погіршуватись політичний рейтинг держави, що впливатиме й на економічний
рівень та стан міжнародної співпраці.
Визначений процес є тривалим, а його результати із захисту не завжди
відповідають актуальним потребам. Саме тому з часом виникає потреба гнучкого та
доступного способу захисту на міжнародному рівні, яким є Венеціанська Комісія
при Раді Європи та Європейський суд з прав людини, що застосовують різні
інструменти впливу. Щодо Венеціанської комісії, то вона створена Резолюцією
90(6) [120]. На підставі аналізу цього нормативно-правового акту в контексті
захисту рівності прав і свобод жінок і чоловіків можна стверджувати, що основний
вплив здійснюється саме на державному рівні. Так Венеціанська Комісія є дорадчим
органом, проте здійснений нею аналіз національного законодавства щодо питань
рівності є інструментом захисту через виділення тих формулювань і правових
процесів,

визначених

у

законодавчих

приписах,

що

можуть

бути

дискримінаційними. Відповідно надалі їх вилучають або ж виправляють та
вдосконалюють. Тобто захист здійснюється щодо всіх суспільних відносин,
попереджуючи шкоду. Однак, надаючи рекомендації, Венеціанська комісія може й
вказати на необхідність встановлення юридичної відповідальності за порушення
рівності чоловіків і жінок, реалізація ж таких зауважень, дозволить користуватись за
потреби захистом безпосередньо жінкою або чоловіком, право на рівність яких
порушено.
Щодо ЄСПЛ, то існування такого органу передбачено Конвенцією про захист
прав людини і основоположних свобод [121]. Необхідно зазначити, що хоча
відповідний орган існує саме на міжнародному рівні, він безпосередньо впливає на
національне законодавство та відносини в межах конкретної держави, що є ще
однією з його особливостей. Як наслідок саме ЄСПЛ є дієвим міжнародним
органом, що саме реалізує безпосередній захист рівності. У своїх рішеннях ЄСПЛ
визначає як компенсацію для постраждалої особи, що дозволяє відновити право, а
також вказує на правові норми або діяльність, що спричиняють нерівність, що теж є
способом захисту.
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Тож

сутність

міжнародно-правових

норм

як

елементу міжнародного

механізму захисту прав і свобод чоловіка і жінки полягає у встановленні основних
правил поведінки суб’єктів, що здійснюють міжнародний захист, а також
визначення меж можливого застосування юридичної відповідальності та процесу
притягнення до неї. Оскільки захисту потребують різноманітні сфери життя
чоловіка і жінки, то й міжнародно-правові норми виконують своє призначення через
виділення основних напрямів, що повинні бути конкретизовані в рамках
національного законодавства, а також у встановленні тих механізмів, які не можуть
бути реалізовані в межах держави. Щодо міжнародних органів як елементу цього
механізму, то їх роль полягає у відтворенні й забезпеченні захисту та його
ефективності. Різноманітність міжнародних органів дає можливість стверджувати
про виконання ними як функцій притягнення до юридичної відповідальності, так і
превентивних, що захищають рівність прав і свобод чоловіків і жінок через
створення системи дій та вимог, які б заохочували правомірну поведінку. На основі
аналізу елементів міжнародного механізму захисту прав і свобод чоловіка і жінки
можна виділити такі його особливості:
1) основоположність;
2) політизованість засобів захисту;
3) ускладнена процедура ініціації.
Основоположність як ознака механізму захисту рівності прав і свобод
чоловіка і жінки розкривається через його вплив на національне законодавство. Так
міжнародно-правові норми визначають, які заходи та їх межі мають бути здійсненні
щодо вдосконалення законодавства, що регулює суспільні відносини, а також й
діяльність органів, до компетенції, яких входить захист рівності. Так само
міжнародні органи здійснюють вплив на держави з реалізації міжнародних норм
захисту рівності. Тобто основоположність полягає у виділенні основних тенденцій,
напрямів та обов’язкових заходів, які мають бути втіленні на державному рівні, а
роль міжнародного механізму – стимулювати та спрямовувати таку діяльність.
Політизованість засобів захисту, що застосовуються на міжнародному рівні,
пов’язана з м’яким характером міжнародно-правових норм, а отже, і прямої
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відповідальності за їх ігнорування державою не передбачено. Також держави часто
не визнають юридичну силу рішень прийнятих міжнародними органами. Крім того,
застосовування саме юридичної відповідальності на міжнародному рівні стає
складним через наявність державного суверенітету. Саме тому ефективним засобом
захисту рівності є притягнення до політичної відповідальності. Так Є. Б. Тітов
виділяє

такі

форми

політичної

відповідальності

за

порушення

державою

міжнародних норм: сатисфакція, репресалії, реторсії, ресторація, різноманітні
форми обмежень суверенітету (наприклад, призупинення членства або виключення
із міжнародної організації), декларативні рішення [122, с. 16]. Їх особливістю є не
безпосередній захист рівності в суспільних відносинах між чоловіками і жінками, а
стимулювання держави до визначення вже юридичних засобів її захисту на рівні
законодавства.

Тобто

сутністю

ознаки

політизованості

засобів

захисту

є

необхідність у застосуванні в межах права політичних важелів впливу на діяльність
держави із захисту рівності як через зміну законодавства, так і щодо діяльності її
органів.
Ускладнена процедура ініціації механізму міжнародного захисту прав і свобод
чоловіків і жінок пояснюється необхідністю саме його квазідержавним або ж
наддержавним рівнем. Першими кроками суб’єкта, право на рівність якого
порушено,

є

звернення

до

національних

органів

для

застосування

саме

національного механізму, лише у випадку його недієвості можна звернутись до
міжнародних органів. У певних випадках процедура міжнародного захисту може
розпочинатись за ініціативою іноземної держави як щодо захисної діяльності
Комітету з ліквідації прав жінок, а отже, випадки порушення рівності мають бути
масовими. Тобто з моменту порушення рівності до початку діяльності міжнародних
органів проходить тривалий час, а вимоги, за яких його можливо ініціювати,
роблять процес витратним та не завжди ефективним. Що ж до міжнародно-правових
норм захисту, то проблема полягає у тривалості процесу, який потребує часу,
протягом якого формується проблема в забезпеченні рівності, віднайдені шляхів її
вирішення за допомогою застосування засобів захисту, відповідному формуванні
правових норм, які набудуть чинності впродовж тривалого часу. Отже, ускладнена
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ініціалізація міжнародного механізму захисту рівності робить його менш гнучким та
пристосованим до змін у суспільстві, що стають все швидшими.
Тож на основі особливостей міжнародного законодавства про захист рівності
та діяльності відповідних міжнародних органів можна дійти висновку про такі
позитивні риси міжнародного механізму захисту прав:
1) незалежність від внутрішньодержавних поглядів;
2) використання широкого інструментарію впливу на зміни в суспільних
відносинах.
Щодо незалежності від внутрішньодержавних поглядів, то у сфері захисту це
проявляється насамперед у неможливості впливу держави на рішення того чи
іншого міжнародного органу, який ухвалює питання щодо дискримінації. Крім того,
прийняття нового міжнародного нормативно-правового акта щодо захисту рівності
прав і свобод чоловіків і жінок не залежить від економічного стану, проблем та
поглядів посадових осіб державних органів, наявності національних інструментів
реалізації, а отже, може використовувати вдалі формулювання та встановлювати
тенденції

розвитку.

Так

саме

незалежність

від

внутрішньодержавних

бюрократизованих процесів та можливих зловживань владою з боку національної
влади робить міжнародний механізм захисту рівності прав і свобод чоловіків і жінок
ефективним.
Міжнародний

механізм

захисту

рівності

використовує

широкий

інструментарій впливу на суспільні відносини. На відміну від національного, де
вплив повинен бути не просто правомірним, а й у межах законів, міжнародноправові норми щодо рівності зазвичай мають дещо загальний характер. Відповідно й
використані заходи впливу мають відповідати основним принципам права. Тобто до
інструментів впливу, що використовуються в механізмі, можна віднести і
встановлення санкцій до відповідної держави-порушника, відсутність права голосу у
відповідних міжнародних органах, а також і стягування компенсації із держави та
визнання права особи на рівність. Особливістю цих інструментів є те, що вони як
захищають, так і забезпечують. Однак останнє є додатковою функцію, що випливає
із профілактичної ролі цього механізму.
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Водночас аналіз відповідних міжнародних нормативно-правових актів та
сутності рівності прав і свобод дає можливість виділити такі негативні риси:
1) надмірна тривалість;
2) відсутність спеціалізованих органів.
Надмірна тривалість пов’язана із декількома факторами. Так право звернення
до міжнародних органів особа отримує лише після використання національних, а
отже, і сам процес буде тривалішим. Крім того, відповідальність, яку покладають на
особу або ж державу-порушника, може теж потребувати застосування додаткових
заходів для її реалізації. Так накладання санкцій є лише засобом впливу, однак
строк, необхідний для того, щоб такі санкції мали необхідний негативний аспект та
стримували правопорушення, має бути довготривалим. Надмірна тривалість
механізму захисту призводить або до того, що особа може відмовитись від реалізації
власного права на рівність, а також і можливість повторного порушення протягом
часу процесу захисту. Відсутність спеціалізації органів є негативною рисою,
оскільки саме такі органи дозволили б здійснювати контроль та захист рівності на
продуктивному рівні. Спеціалізація дозволяє розібрати усі тонкощі можливих
проявів дискримінації у різних сферах життя та виробити комплекс послідовних
заходів щодо її подолання. Коли ж захист здійснюють органи загальної компетенції,
то реагування відбувається лише на конкретні випадки порушення рівності, а це не
сприяє вирішенню самої сутності проблеми та продуктивному захисту.
2.3. Конституційно-правовий механізм захисту рівності прав і свобод
жінок і чоловіків в Україні
Рівність прав і свобод чоловіків і жінок повинна бути забезпечена для кожного
виду суспільних відносин, а отже, і національний механізм їх захисту повинен мати
чітку структуру. Вивчення національного механізму захисту рівності прав і свобод
дозволить виділити процес взаємодії структурних компонентів та проаналізувати їх
у межах взаємозв’язків, а отже, і встановити, які ланки потребують удосконалення,
та з’ясувати, як саме їх недоліки впливають на продуктивність усього механізму
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захисту.

На

основі

цього

дослідження

можна

буде

виділити

специфіку

національного механізму, що дозволить краще зрозуміти саму сутність захисту
рівності прав і свобод чоловіків і жінок і чи дотримано її в процесі здійснення
захисту органами публічної влади.
Міжнародний механізм захисту рівності прав і свобод чоловіків і жінок
безпосередньо пов’язаний із національним, утім останній володіє значно
специфічними та розгалуженими засобами впливу на суспільні відносини для
захисту рівності в них, тому потребує ретельного дослідження. Так І. Є. Словська
визначила

основні

вимоги

до

національних

механізмів,

якими

є:

бути

підпорядкованими посадовій особі максимально високого рівня; здійснювати
децентралізоване планування, виконання та контроль для залучення громадських
об’єднань;

бути

забезпеченими

необхідними

людськими,

фінансовими

та

матеріально-технічними ресурсами [123, с. 11]. У контексті цього дослідження
можна дещо деталізувати твердження. Так посадові особи максимально високого
рівня мають бути розподілені на загальні компетенції та спеціальні. Так до перших
належать Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада
України, а до спеціалізованих – правоохоронні органи. Крім того, важливою
складовою є громадські організації, основною діяльністю яких є захист рівності
прав і свобод чоловіків і жінок.
Дещо інший підхід визначає М. П. Рагозін, вказуючи, що юридичний механізм
захисту прав людини – це можливості здійснення громадянами певних вчинків щодо
захисту власних прав і свобод, а також система органів, які захищають і
забезпечують ці права та свободи. Система органів, які захищають і гарантують
права людини: Верховна Рада України; Президент України; Кабінет Міністрів;
центральні та місцеві органи державної виконавчої влади; органи місцевого
самоврядування; органи поліції; служба безпеки; прокуратура; суд [124, с. 70]. Така
позиція є дещо звуженою, оскільки точно не визначає переліку прав та обов’язків
осіб із захисту рівності, а включає до національного механізму лише діяльність
державних органів. Крім того, механізм захисту та відповідний перелік прав ужитий
у широкому значенні. Тобто в контексті захисту прав і свобод чоловіків і жінок
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функцію захисту будуть виконувати всі органи через здійснення всього спектру
своїх повноважень. Аналогічне твердження стосуватиметься і правових норм, які
незалежно від власного змісту будуть захищати рівність. Однак такий підхід не
дозволяє виділити механізми охорони та реалізації. Права та свободи щодо рівності
чоловіка та жінки потребують захисту лише у випадку їх порушення, що дозволяє
застосувати саме спеціальні заходи та методи впливу. Визначення ж певного права
вважати його захистом є недоречним, оскільки за допомогою встановлення
здійснюється саме забезпечення можливості вже реалізовувати, охороняти або ж
захищати рівність.
Усебічне дослідження здійснив Т. Р. Деметрадзе, вказуючи, що національний
механізм забезпечення принципу рівності прав жінки і чоловіка являє собою
інституційну урядову і в деяких випадках парламентську структуру, створену для
того, щоб сприяти зрівнянню прав жінки і чоловіка в державному та суспільному
житті, сприяти повноцінному використанню обома статями своїх прав. Його
основним завданням є простежити та забезпечити застосування закону, принципу
недискримінації і рівності між жінками та чоловіками. Саме структури на основі
системного аналізу виробляють управлінські рішення, що враховують інтереси обох
статей, сприяють запобіганню й усуненню негативних наслідків тих політичних дій,
які обертаються погіршенням становища жінок/чоловіків [50, с. 128]. Однак аналіз
цього твердження доводить, що автор включає до механізму лише державні органи
та наслідки їх діяльності, що вже є значним звуженням його можливостей. Утім
навіть у цих межах виникає питання щодо можливостей впливу державних органів
на політичні дії та усунення їх негативного впливу на рівність прав чоловіків і
жінок, оскільки на цей час є державні органи, що здійснюють захист такої рівності,
такими повноваженнями не наділені. Відтак можна виділити такі елементи
механізму захисту рівності прав і свобод чоловіка і жінки:
1. Правові норми, щодо захисту:
– рівних можливостей реалізації власних прав і свобод чоловіком і жінкою;
– рівності у праві на безпечні для життя та здоров’я умови спільного
проживання;
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– рівного права на судовий захист.
2. Діяльність органів публічної влади, до компетенції яких входить захист
рівності:
– Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
– Система органів, до компетенції яких, входить захист рівності.
3. Юридична відповідальність за порушення рівності:
– обмежувальний припис стосовно кривдника;
– адміністративна відповідальність;
– кримінальна відповідальність.
Національний механізм захисту рівності прав і свобод чоловіків та жінок уже є
різноманітним. У Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків» (ст. 21-4) широко розглянуті права особи щодо захисту рівності, а
саме: право на дієвий, ефективний та невідкладний захист у разі вчинення
насильства, недопущення повторних випадків насильства; звернення особисто або
через свого представника до суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та
протидії насильству за ознакою статі; отримання повної та вичерпної інформації від
суб’єктів щодо своїх прав, заходів і соціальних послуг, якими вони можуть
скористатися; безоплатне отримання відповідно до законодавства медичної,
соціальної та психологічної допомоги; безоплатну правову допомогу; повагу до
честі та гідності, уважне та гуманне ставлення з боку владних суб’єктів;
конфіденційність інформації особистого характеру; звернення до суду із заявою про
видачу обмежувального припису [2].
З наведеного вище випливає декілька особливих прав, що не застосовуються в
інших випадках. Передусім це право на повагу до честі та гідності, уважне та
гуманне ставлення з боку владних суб’єктів. Оскільки саме ці суб’єкти здійснюють
захист особи та відновлюють її права, то важливим є встановлення довірчих
відносин, що допоможе детально розглянути справу та прийти до правильного
рішення та виду необхідної юридичної відповідальності для порушника. Наступним
особливим правом є конфіденційність інформації особистого характеру, що надана в
межах справи. Оскільки такі справи найчастіше стосуються приватного життя як
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жінки, так і чоловіка, то їх розголошення порушувало б і безпосереднє
конституційне право жінок і чоловіків щодо таємниці особистого життя. Водночас
уточнення зроблено для створення безпечних умов для постраждалого, що є одним
із елементів захисту. Ще одне право, що стосується можливості захистити свої
права, це право на отримання повної та вичерпної інформації від суб’єктів про свої
права, заходи і соціальні послуги, якими вони можуть скористатися. Необхідно
зазначити, що це право деталізується в трудових відносинах, де роботодавець
зобов’язаний повідомити працівника про його права та обов’язки, зокрема й щодо
захисту рівності та недискримінації. Водночас у сімейній сфері такі права особі
можуть бути невідомі, саме тому важливо забезпечити особі доступ до простої та
зрозумілої інформації про її права.
Ще одним нормативно-правовим актом, що регулює питання рівності, є Закон
України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», відповідно до ч. 2
ст. 20 якого захист здійснюється за такими напрямами: забезпечення доступу до
загальних та спеціалізованих служб підтримки; надання у разі потреби тимчасового
притулку

для

безпечного

розміщення

постраждалих

осіб;

забезпечення

постраждалим особам доступу до правосуддя та інших механізмів юридичного
захисту, зокрема шляхом надання безоплатної правової допомоги; утворення
цілодобового

безоплатного

кол-центру

з

питань

запобігання

та

протидії

домашньому насильству, насильству за ознакою статі абонентам анонімно або з
належним дотриманням правового режиму інформації з обмеженим доступом [43].
На підстав цих заходів можна помітити їх особливий характер, що спрямований на
анонімність та оперативність. Крім того, заходи захищають не лише самі права
особи щодо рівності, але й захищають фізичну та психологічну безпеку
постраждалої особи. Необхідно відзначити, що таким постраждалим може бути як
чоловік, так і жінка, саме тому потрібно встановити певні гарантії захисту, які були
б актуальними для будь-якої статті. Відповідно найпершим кроком до захисту їх
прав є точний, без колізійний процес захисту, а також уже визначена повага з боку
суб’єктів владних повноважень.
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Варто зауважити, що існує ціла низка правових норм у профільних
законодавствах, що визначають право на захист, як-то ч. 10 ст. 7 Сімейного кодексу,
де визначено, що кожен учасник сімейних відносин має право на судовий захист
[41]. Однак чітких прав на захист саме рівності так і не було передбачено, а отже, їх
характер є загальним, а самий механізм захисту буде залежати здебільшого від
діяльності органів публічної влади. Саме тому така діяльність виділена як окрема
складова механізму. Окрім того, діяльність органів публічної влади дозволяє
поєднати між собою законодавство із різних сфер, а також і різних ієрархічних
рівнів, оскільки рівність прав і свобод чоловіків і жінок установлена ще на рівні
Конституції України.
Так найперше діяльність щодо захисту рівності прав і свобод чоловіків і жінок
здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, що контролює
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також і відповідно до
ст. 15 може здійснювати захист за допомогою актів реагування Уповноваженого
щодо порушень положень Конституції України, законів України, міжнародних
договорів України стосовно прав і свобод людини і громадянин, якими є
конституційні подання Уповноваженого та подання Уповноваженого до органів
державної

влади,

органів

місцевого

самоврядування,

об’єднань

громадян,

підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових і
службових осіб [125]. Відповідно вже на основі таких актів державні органи можуть
або ж самостійно здійснювати захист, або ж уже притягувати до відповідальності.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини є одним із універсальних
органів, що, власне, може забезпечити перші етами процесу захисту та ознайомити
особу з її правами та компетенцією органів, до яких вона може звернутись.
Діяльність Уповноваженого визначається як законами, так і Конституцією, а отже,
за відсутності прямих повноважень щодо захисту рівності в певній сфері в інших
органів публічної влади, саме Уповноважений наділений можливістю захищати
рівність прав і свобод чоловіка і жінки.
У законодавстві існують певні системи органів публічної влади, що
відповідають за захист рівності. Згідно зі ст. 17 Закону України «Про забезпечення
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рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» існує низка органів, що здійснюють
забезпечення рівності, а саме: органи виконавчої влади, зокрема уповноважені
підрозділи органів Національної поліції України, місцеві державні адміністрації
(зокрема їх структурні підрозділи з питань сім’ї, органи управління освітою, органи
охорони здоров’я тощо,

центри з надання безоплатної вторинної правової

допомоги; суди; прокуратура; загальні та спеціалізовані служби підтримки
постраждалих осіб; громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які
перебувають в Україні на законних підставах [2]. Перелік органів можна розділити
на дві групи, які різнитимуться від напряму захисту. Так діяльність правоохоронних
органів, суду, центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги,
прокуратури спрямована на захист рівності прав і свобод та відновлення таких прав
через застосування юридичної відповідальності. Щодо таких органів, як служби з
питань сім’ї, управління освітою, служби підтримки постраждалих осіб, то їх
основною діяльністю є захист безпосередньо всіх прав особи, які можуть бути
порушенні через дискримінацію та недотримання рівності, проте владними
повноваженнями щодо притягнення до відповідальності вони не наділені. Так
можна дійти висновку, що такі органи доповнюють діяльність один одного та
захищають рівність прав і свобод чоловіків і жінок комплексно. Така система є
схожою в усіх законодавчих актах та може відрізнятись лише певними додатковими
органами в межах особливостей суспільних відносин.
Наступним елементом національного механізму захисту рівності прав і свобод
чоловіків

і

жінок

є

юридична

відповідальність,

яка

розподіляється

на

адміністративну та кримінальну. Серед нових видів можливих засобів впливу на
поведінку особи для захисту рівності виділяється обмежувальний припис стосовно
кривдника, яким встановлюються один чи декілька таких заходів тимчасового
обмеження прав кривдника або покладення на нього певних обов’язків [43]. Такий
обмежувальний припис застосовується у разі порушення рівності та застосування
домашнього насилля. Особливістю цього засобу захисту є його комплексність,
оскільки одночасно здійснюються як превентивні, так і захисні дії. Крім того, саме
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обмежувальний припис є оперативним способом, що допомагає зменшити ризики з
можливого порушення рівності прав і свобод.
У Кодексі України про адміністративні правопорушення передбачено
покарання до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років за
ввезення в Україну творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову,
національну

чи

релігійну

нетерпимість

та

дискримінацію

для

збуту

чи

розповсюдження або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення
з тією самою метою або їх збут чи розповсюдження, а також примушування до
участі в їх створенні [126]. Відповідальність за такі дії обґрунтовується значним
негативним впливом через пропагування статевої нерівності, а також і нівелювання
тривалої співпраці між національними та державними органами щодо популяризації
рівних прав та можливостей, превентивних дій, що постійно здійснюються такими
органами. Якою б не була мета особи, що їх створила або ввезла на територію
України, це однозначно порушуватиме рівність прав і свобод чоловіків і жінок,
оскільки матиме як безпосередні наслідки у вигляді недотримання певної правової
норми, так і тривалі щодо зміни напряму розвитку суспільних відносин, скерованих
на неправомірну поведінку.
Зі свого боку, у ст. 161 Кримінального кодексу України передбачено, що
умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної
ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа
почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи
непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян
за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, за мовними або іншими ознаками – караються штрафом від двохсот до
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на
строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років або без такого [127]. Важливим у цій
ситуації є застосування такого заходу, як заборона обіймати певні посади. Особа, що
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закликає порушувати визначені законодавством правові норми щодо рівності, уже
становить

загрозу.

Водночас

якщо

така

особа

буде

наділена

владними

повноваженнями, то наслідки неправомірної поведінки можуть бути масштабними
та порушувати рівність прав і свобод ще більшої кількості чоловіків і жінок.
Отже, можна виділити такі особливості національного механізму захисту
рівності прав і свобод чоловіків і жінок: 1) структурність; 2) дихотомічний характер;
3) трансформаційність.
Структурність як ознака національного механізму захисту прав і свобод
чоловіка і жінки розкривається через численні зв’язки в межах механізму, що можна
угруповувати за критерієм ієрархічності та тематики. Відповідно за критеріям
ієрархічності здійснюватиметься деталізація механізму захисту залежно від того,
застосовуються норми права або ж індивідуальні акти, а також і захист здійснюється
загально за допомогою встановлення заборон та меж діяльності або стосовно
визначених суб’єктів після порушення рівності. Щодо тематики, то діяльність
органів публічної влади спрямується на реалізацію захисту в певних сферах,
специфіка такої діяльності, визначені методи захисту та вид юридичної
відповідальності, оперативність притягнення до неї будуть залежати саме від сфери
суспільних

відносин.

Відповідно

саме

структурність

допомагає

зробити

ефективнішим та продуктивним національний механізм захисту рівності, а його
ініціацію швидкою.
Дихотомічний характер національного механізму захисту рівності прав і
свобод чоловіка і жінки пояснюється наявністю як публічного, так і приватного
інтересу в її захисті. Національний інтерес полягає в необхідності розвивати
міжнародні зв’язки відповідно до світових стандартів. Крім того, застосування
засобів рівності прав і свобод сприятиме утворенню та розвитку громадянського
суспільства, підвищенню рівня демократичності та соціальної забезпеченості. Щодо
приватних інтересів, то мовиться передусім про необхідність відновлення
конкретного права чоловіка або ж жінки. Так національний механізм захисту
рівності є комплексним, а його результативність впливає на стан добробуту у
державі загалом. Відповідно можна говорити про існування наслідкового зв’язку
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між захистом права на рівності конкретного суб’єкта та загальним рівнем саме
забезпечення та захисту рівності у державі.
Трансформаційність як ознака національного механізму захисту рівності прав
і свобод чоловіків і жінок пояснюється великою кількістю сфер застосування.
Суспільні відносини в кожній із цих сфер мають власні тенденції до розвитку, а
отже, і засоби захисту, що були дієвими та необхідними раніше, поступово
втрачатимуть актуальність. Оскільки, механізм захисту повинен бути ефективним,
то й одним із факторів, що забезпечує таку ефективність, є саме постійна
видозмінюваність методів впливу, формулювань у правових нормах, визначення
важливості захисту рівності в нових суспільних відносинах або ж встановлення
нових заборон. Тобто національний механізм захисту рівності перебуває в
постійному процесі трансформації для досягнення цілей загального встановлення
рівності прав і свобод чоловіків і жінок.
На основі проведеного дослідження національного механізму можна
встановити такі особливості прояву сучасного стану захисту рівності прав і свобод
чоловіків і жінок: 1) адаптивність і варіативність заходів захисту залежно від виду
небезпеки для рівності прав і свобод чоловіків і жінок; 2) стратегічне планування
проведення та вдосконалення заходів захисту рівності прав і свобод чоловіків і
жінок; 3) поширення міжнародних ініціатив та партнерства в захисті рівності прав і
свобод чоловіків і жінок; 4) безсистемність та розбалансованість чинного
національного законодавства із захисту рівності прав і свобод чоловіків і жінок.
Щодо адаптивності та варіативності заходів захисту рівності, то насамперед
мова йде про захист від домашнього насилля, де залежно від ситуації процес та
використані процедури можуть варіюватись. Наприклад, захист рівності прав і
свобод чоловіків і жінок може здійснюватися у формі психологічної допомоги. Крім
того, удосконалюються й засоби захисту у трудовій сфері, оскільки деталізуються
положення щодо проявів дискримінації щодо рівних можливостей виконувати
певний вид трудових обов’язків як чоловіками, так й жінками.
Також варіативність і адаптивність заходів захисту рівності прав і свобод
чоловіків і жінок проявляється в удосконаленні видів юридичної відповідальності,
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що свідчить не лише про збільшення кількості норм права, що захищають рівність
прав і свобод чоловіків і жінок, але й про зміну самого підходу, за яким способи
захисту від порушення рівності може відрізнятись в залежності від сфери, у якій
відбуваються такі порушення. Одним з яскравих прикладів є обмежувальний припис
стосовно кривдника, оскільки він допомагає як убезпечити постраждалу особу
незалежно від її статті, а також і надалі здійснювати необхідні заходи захисту
оперативні. Важливо, що відбувається не просто покладання штрафу на особу, а й
позбавлення права на посаду, що знову ж таки свідчить про зміну законодавства
через врахування сутності рівності та природи противоправної поведінки щодо неї.
Так адаптивність і варіативність заходів захисту залежно від виду небезпеки для
рівності прав і свобод чоловіків і жінок варто оцінювати як позитивну особливість
сучасного стану, яка має надалі лише розвиватися та поширюватися у сферах
застосування.
Наступною особливістю сучасного стану захисту рівності прав і свобод
чоловіків і жінок є стратегічне планування проведення та вдосконалення заходів
щодо такого захисту. Варто зазначити, що попередньо не існувало жодних
комплексних планів щодо розвитку рівності в суспільстві, хоча вже діяли спеціальні
стратегії в економічній, політичній, трудовій та культурній сферах. Наприклад,
наказ
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фінансів

України

««Про

затвердження

Методичних

рекомендацій щодо впровадження та застосування ґендерно орієнтованого підходу в
бюджетному процесі» [128]. Утім сутність рівності вказує, що вона повинна бути
захищена в кожному з таких напрямів. Саме тому Розпорядженням Кабінету
Міністрів № 336-р. від 14 квітня 2021 року було створено нову «Національну
стратегію із створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року». Так само
розпорядження Кабінету Міністрів України було створено на виконання Указу
Президента України «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в
Україні» № 533/2020 від 3 грудня 2020 року. Метою Стратегії є забезпечення
безперешкодної реалізації своїх можливостей кожною людиною незалежно від
ґендеру.

133
Тож стратегічне планування, як особливість сучасного стану захисту рівності
правового захисту, треба оцінювати як позитивну тенденцію. Наявність стратегії
дозволяє краще оцінювати ефективність роботи вповноважених органів, визначати
спільні для всіх цінності та завдання в роботі, а також оперативніше виявляти
проблеми та вносити корективи до завдань та законодавства.
До особливостей сучасного стану захисту рівності прав і свобод чоловіків і
жінок відноситься і поширення міжнародних ініціатив та партнерства у захисті
рівності прав і свобод чоловіків і жінок. Наближення національних стандартів
захисту рівності до міжнародних (європейських) є вкрай важливим для України і в
контексті євроінтеграції, і в контексті збільшення довіри до держави та проведення
ефективного захисту, зокрема щодо профілактики порушень у цій сфері. Кроком до
наближення до міжнародних стандартів захисту рівності прав і свобод чоловіків і
жінок вважається вступ до міжнародних організацій із захисту ґендерної рівності.
Наприклад, вступ до Партнерства Біарріц, що утворено згідно з Декларацією «Про
ґендерну рівність та розширення можливостей жінок» (Declaration on Gender
Equality and Women’s Empowerment) [132] та є міжнародною ініціативою країн
великої сімки та країн, що входять до спільної з ними коаліції, серед них: Австралія,
Іспанія та віднедавна Україна. Завдяки роботі такого партнерства була прийнята
нова та актуальна Паризька декларація ґендерної рівності (Paris Declaration on
Gender Equality) від 10 травня 2019 року, у які розглядаються питання захисту та
підтримки жінок, що ведуть підприємницьку діяльність, та особливо сприяти їх
ініціативам у малому та середньому бізнесі. Також підкреслено значення рівності
прав і свобод жінок і чоловіків у реалізації права на освіту, підвищення
репрезентативності жінок у всіх наукових та освітніх сферах. Кабінет Міністрів
України для реалізації Декларації та підтвердження своєї активної участі в
Партнерстві видав Розпорядження № 1578-р від 16 грудня 2020 року щодо
затвердження «Плану заходів з реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в
рамках міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» з утвердження ґендерної
рівності» [132]. Такий план також узгоджується з попередньо встановленою
особливістю стосовно стратегічного планування. Значна увага в розробленому плані
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приділяється захисту ґендерної рівності та інклюзивності публічного простору,
особливо щодо малозабезпечених сімей чи категорій осіб, що потребують
особливого захисту.
Можна резюмувати, що особливість сучасного стану захисту рівності щодо
поширення міжнародних ініціатив та партнерства в захисті рівності прав і свобод
чоловіків і жінок має позитивний характер та сприяє запозиченню нових та
сучасних, таких, що відповідають соціальним потребам і тенденціям шляхів
удосконалення чинного національного законодавства. Можливість обміну досвідом
та допомога від міжнародних партнерів сприятиме оптимізації державної політики з
ґендерної рівності.
Особливістю сучасного стану захисту рівності прав і свобод чоловіків і жінок
є безсистемність і розбалансованість чинного національного законодавства у цій
сфері. Дослідження процесу захисту рівності прав і свобод чоловіків і жінок
показало, що чітко визначеною є лише частина судового захисту. Тобто норми права
щодо ініціації захисту, розслідування правопорушення та реалізації покарання
перебувають у різних нормативно-правових актах та часто можуть мати й
неоднакову юридичну силу, що особливо актуально для трудових відносин.
Відповідно постраждала особа може й не знати про весь комплекс наявних
можливостей захисту, особливо щодо права на первинну та вторинну безоплатну
правову допомогу та тривалість процесу захисту. Відсутність чіткої послідовності
призводить до неправильного тлумачення норм, колізій та прогалин, що негативно
впливають, як на дію національного механізму загалом, так й на реалізацію його
мети стосовно кожного суб’єкта права.
Прикладом безсистемності та розбалансованості може слугувати виборче
законодавство. На відміну від інших сфер, де захист може відбуватись виключно
шляхом застосування юридичної відповідальності, політичні та виборчі права
потребують комплексу заходів із забезпечення, проте такі відсутні, що спричиняє
дисбаланс представлення інтересів кожної статті в органах влади, а отже, і на
відповідне правове регулювання суспільних відносин та рівності в них. Також
розбалансованим є норми права трудового законодавства щодо рівних прав і свобод
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чоловіків і жінок у трудовій сфері. Як наслідок законодавчі приписи містять значно
більше

гарантій

захисту

прав

жінок,

а

контрольно-наглядова

діяльність

здійснюється саме щодо дискримінації прав жінок, а не дискримінації за статтю.
Висновки до розділу 2
1. Сутність міжнародно-правових норм як елементу міжнародного механізму
захисту прав і свобод чоловіка і жінки полягає в установленні основних правил
поведінки суб’єктів, що здійснюють міжнародний захист, а також визначення меж
можливого застосування юридичної відповідальності та процесу притягнення до неї.
Оскільки захисту потребують різноманітні сфери життя чоловіка та жінки, то й
міжнародно-правові норми виконують своє призначення через виділення основних
напрямів, що повинні бути конкретизовані в рамках національного законодавства, а
також встановленні тих механізмів, які не можуть бути реалізовані в межах
держави. Щодо міжнародних органів як елементу цього механізму, то їх роль
полягає у відтворенні й забезпеченні захисту та його ефективності. Різноманітність
міжнародних органів дає можливість стверджувати про виконання ними як функцій
притягнення до юридичної відповідальності, так і превентивних, що захищають
рівність прав і свобод чоловіків і жінок через створення системи дій та вимог, які б
заохочували правомірну поведінку.
2. Особливостями елементів міжнародного механізму захисту прав і свобод
чоловіка і жінки є такі: 1) основоположність; 2) політизованість засобів захисту; 3)
ускладнена процедура ініціації. Особливостями національного механізму захисту
рівності прав і свобод чоловіків і жінок: 1) структурність; 2) дихотомічний характер
3) трансформаційність;
3. Для сучасного стану дії національного механізму захисту рівності прав і
свобод чоловіків і жінок характерні такі особливості: 1) адаптивність і варіативність
заходів захисту залежно від виду небезпеки для рівності прав і свобод чоловіків і
жінок; 2) стратегічне планування проведення та вдосконалення заходів захисту
рівності прав і свобод чоловіків і жінок; 3) поширення міжнародних ініціатив та
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партнерства у захисті рівності прав і свобод чоловіків і жінок; 4) безсистемність і
розбалансованість чинного національного законодавства із захисту рівності прав і
свобод чоловіків і жінок.
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РОЗДІЛ 3
ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ
3.1. Теоретико-практичні проблеми забезпечення ґендерної рівності та
пропозиції з їх вирішення
Аналізуючи теоретико-практичні проблеми забезпечення ґендерної рівності в
нашій державі, варто передусім зазначити, що в цілому, законодавство України
характеризується як недискримінаційне. У Конституції України [1] передбачені
статті, присвячені врегулюванню рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні,
наприклад стаття 24, згідно з якою «рівність прав жінки і чоловіка забезпечується
наданням жінкам рівних із чоловіками можливостей у громадсько-політичній і
культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та
винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок,
установленням пенсійних 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». Було прийнято спеціальний нормативноправовий акт – Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків» № 2866-IV від 08.09.2005 [2], ратифіковано низку актів міжнародного
законодавства. Тож на сьогодні проблема забезпечення рівності прав і свобод жінок
і чоловіків в Україні здебільшого полягає в практиці правозастосування: зокрема, в
ігноруванні відповідних положень законодавства, наявності лише формальних
посилань на них тощо. Це все призводить до того, що рівність прав і свобод
порушується.
Про проблематику забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків в
Україні свідчать різноманітні соціологічні дослідження, які проводять організації із
захисту прав людини та громадські організації, а також результати перевірок,
проведені Державною службою України з питань праці. Наприклад, жінки все ще
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страждають від домашнього насильства (упродовж 2017 року до органів
Національної поліції надійшло понад 110 тисяч заяв, повідомлень про вчинені
правопорушення та інші події, пов’язані з насильством у сім’ї, а за статистико 90%
жертв домашнього насильства становлять жінки [49]); жінки в середньому
отримують меншу заробітну платню (наприклад, якщо в ІІ кварталі 2019 року
середня заробітна плата жінок становила 9210 гривень, то чоловіків – 11838
гривень); жінки мають меншість у владі (так до Верховної Ради 9-го скликання
обрано 87 жінок із загальної кількості 450 народних депутатів України [133]); жінки
мають обмеження в будівництві кар’єри (на практиці все ще має місце розподіл
процесій на «чоловічі» та «жіночі», хоча треба наголосити на тенденції до
вирішення цієї проблеми); жінки є заручниками стереотипів (у суспільстві все ще
панує загальноприйняте розуміння ролі жінок як господарок, берегинь сім’ї тощо).
А отже, дослідження проблем забезпечення ґендерної рівності в Україні все ще є
актуальним, незважаючи на інтерес до таких питань з боку науковців та існування
тенденцій до покращення загальної ситуації.
Першою групою проблем, які варто розглянути в цьому контексті, є
теоретичні проблеми. Аналіз наукової літератури засвідчив, що на сьогодні серед
теоретичних проблем забезпечення ґендерної рівності варто виділити три масштабні
проблеми:1)

ґендерний

підхід

ототожнюється

із

статево-рольовим,

тобто

загальноприйнятим є підхід, за якого кожній статі відповідає своя роль, яку
«повинні»

виконувати

чоловік або жінка; 2) поняття

ґендерної рівності

еволюціонувало в процесі свого розвитку, а отже, його не можна ототожнювати із
розумінням ґендерної рівності навіть декілька десятиліть тому; 3) в Україні не
розроблені

стандарти

вживання

толерантної

лексики,

а

тому

низка

загальновживаних понять суперечать принципам рівності прав і свобод жінок і
чоловіків;4) відсутність в Україні законодавчого закріплення права на ґендерну
ідентичність, зокрема на вільний вибір сексуальної орієнтації.
Щодо першої з виділених проблем, то потрібно розпочати з аналізу терміна
«гендер». Так «слово «gender» походить від латинських «genus», «generic», які
мають багато значень: від класифікації виду чи класу до визначення сім’ї або народу
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з окремою ідентичністю, тобто нації» [134, с. 192]. Поширеною теоретичною
проблемою є ототожнення гендеру зі статтю, які все ж таки являють собою різні
поняття. Аналіз наукових підходів дозволяє зробити висновок про те, що стать та
гендер співвідносяться як біологічна стать («sex») та соціальна («gender») [135,
с. 68]. Термін «стать» («sex») уживається лише для виділення біологічних статевих
відмінностей, а поняття «гендер» («gender») використовується для опису
психологічних, соціальних та культурних аспектів, які можна ототожнити з
нормами, ролями, рисами, стереотипами, що притаманні тим, кого в суспільстві
називають чоловіком чи жінкою. Тобто термін «гендер» позначає не просто
чоловічий і жіночий рід, а значно ширший комплекс особливостей, які дозволяють
визначити становище людини в суспільстві. Але водночас у науковій літературі та в
побуті дуже часто поняття «гендер» використовують саме для позначення
біологічних статевих відмінностей між людьми. Ґендерна рівність фактично
ототожнюється зі статевою рівністю, і саме через таке помилкове розуміння
сутності гендеру виникають інші проблеми в розумінні ґендерної рівності.
Коректним є все ж таки розглядати поняття гендеру через призму соціального
становища особи в суспільстві, що підтверджується, зокрема, і законодавчими
підходами.
Наприклад, у Модельному законі про державні гарантії рівних прав та рівних
можливостей для чоловіків і жінок [136], прийнятому для держав-учасниць СНД
(організації, членство в якій Україна припинила), поняття «гендер» визначається як
«соціальний аспект відносин між чоловіками і жінками, який проявляється у всіх
сферах життя, зокрема політиці, економіці, праві, ідеології і культурі, освіті та
науці», а ґендерна рівність як «рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні
можливості для його реалізації, що дозволяють особам незалежно від статі вільно
використовувати свої здібності для участі в політичній, економічній, соціальній,
громадській та культурній сферах життя». Необхідно підкреслити, що гендер
розглядається саме як соціальний аспект, а поняття ґендерної рівності пов’язується
із статусом жінок і чоловіків у різних сферах суспільних відносин. Так само в статті
1 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
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№ 2866-IV від 08.09.2005 [2] закріплена, по суті, ідентична дефініція ґендерної
рівності, згідно з якою вона являє собою «рівний правовий статус жінок і чоловіків
та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну
участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства». Її відмінність обумовлена
виключно

використанням

формулювання

«у

всіх

сферах

життєдіяльності

суспільства», без уточнення в яких саме. Це означає, що питання ґендерної рівності
зберігає свою актуальність у будь-яких суспільних відносинах. Власне, щодо
наведених дефініцій, то потрібно зазначити, що, зважаючи на їх зміст, поняття
гендеру безпосередньо пов’язане зі специфікою статі, проте не біологічною, а
соціальною. Забезпечення ґендерної рівності означає гарантування рівності
правового статусу і жінок, і чоловіків у суспільних відносинах із урахуванням
ґендерних особливостей, які визначають соціальні і статеві відмінності між жінками
і чоловіками.
Отже, ґендерна рівність передбачає рівність прав, свобод та обов’язків жінок і
чоловіків з одночасним урахуванням соціальних, фізіологічних, психологічних
особливостей статей у процесі їх участі в суспільних відносинах. А отже, вирішення
проблеми ототожнення ґендерного підходу із статево-рольовим варто пов’язати із
формуванням у суспільстві розуміння того, що гендер є сукупністю соціальних
ознак статі і в суспільних відносинах має забезпечуватись ґендерна рівність статей.
Наступна теоретична проблема забезпечення ґендерної рівності полягає в
тому, що саме поняття ґендерної рівності еволюціонувало в процесі свого розвитку.
Ґендерна рівність є не статичним, а динамічним поняттям, розуміння якого сьогодні
відрізняється від його розуміння кілька десятків років тому. Сучасні теорії
ґендерних відносин доводять, що соціальні відмінності між чоловіками і жінками не
мають біологічного походження, не є «одвічно даними», а лише набутими,
приписаними індивідові суспільством». Як відзначає Т.О. Марценюк, «бути
чоловіком зараз та сто чи двісті років тому – абсолютно відмінні речі. Також різний
досвід і відмінні суспільні очікування мають чоловіки в Україні і, приміром, у
Швеції» [137, с. 8]. Так традиційними для українського суспільства є уявлення про
роль чоловіків і жінок, в основі яких лежать лише репродукція та фізична сила.
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Тобто кожній статі відповідає роль, яку повинні виконувати чоловік або жінка.
Жінок навчають бути господинями і матерями, а чоловіків – захисниками країни і
годувальниками сім’ї. Але водночас зміни поняття «гендер» призвели до того, що
сутність ґендерної рівності пов’язується із можливістю і жінок, і чоловіків
самостійно обирати свою модель поведінки залежно від можливостей та бажань. Як
відзначає Т.О. Марценюк, ґендерна ідентичність не є сталим явищем і постійно
перебуває в процесі конструювання. Тож, ведучи мову про ґендерну рівність, варто
передусім відштовхуватись від рівних можливостей кожної особи, незалежно від
статі. Так само, «коли говорять про гендер, то мають на увазі насамперед нерівність,
а не лише відмінність між чоловіками і жінками. Разом із нерівністю йдеться про
ієрархію, стратифікацію і владу, яка вбудована у ґендерні відносини» [137, с. 9].
Отже, уявлення про те, що означає бути жінкою чи чоловіком змінюється залежно
від історичного і соціально-культурного контексту та стереотипне розуміння ролі
статей як «захисників» і «матерів» не відповідає сучасним теоріям ґендерної
рівності. Так само відсутні будь-які гарантії того, що сучасне розуміння ґендерної
рівності не еволюціонує в майбутньому.
Отже, забезпечення ґендерної рівності потребує сучасного розуміння того, що
вона являє собою. Сьогодні забезпеченням ґендерної рівності є гарантування
рівності прав, свобод та обов’язків жінок і чоловіків із одночасним урахуванням
соціальних, фізіологічних, психологічних особливостей статей у процесі їх участі в
суспільних відносинах, втім у майбутньому розуміння сутності ґендерної рівності
може змінитись. Треба зауважити, що сучасне розуміння сутності ґендерної рівності
може тлумачитись неоднозначно. Вирішення цієї проблеми варто пов’язати з
адекватною реакцією суспільства і законодавця на такі зміни. Будь-які зміни в
розумінні

сутності

ґендерної

рівності

мають

своєчасно

відображатись

у

національному законодавстві та бути предметом наукових досліджень.
Останньою виділеною нами теоретичною проблемою є відсутність в Україні
стандартів уживання толерантної лексики. У зв’язку з цим Т.О. Марценюк
відзначає, що «усталені стандарти в Україні відсутні, але при цьому варто
пам’ятати, що мова (текст, коментарі) не має містити дискримінації тих, проти кого
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вона

спрямована».

Серед

прикладів,

які

наводить

дослідниця,

синоніми

стереотипного характеру на зразок «представники сильної або слабкої статі», які
неприпустимо вживати для позначення термінів «чоловік» чи «жінка» [137, с. 4041]. Так у Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків» № 2866-IV від 08.09.2005 [2] законодавець надав визначення низці
термінів, важливих у контексті забезпечення ґендерної рівності, зокрема, що таке
«рівні права жінок і чоловіків», «рівні можливості жінок і чоловіків»,
«дискримінація за ознакою статі», «сексуальні домагання», «насильство за ознакою
статі», «особа, яка постраждала від насильства за ознакою статі», «кривдник»,
«запобігання насильству за ознакою статі», «протидія насильству за ознакою статі»,
«ґендерна рівність» тощо. Воднораз відсутні єдині стандарти щодо вживання таких
термінів, як «жінки» та «чоловіки», відсутня єдино прийнята нейтральна
термінологія, яка позначає види ґендерної ідентичності, ґендерної ролі, сексуальної
ідентичності та сексуальної орієнтації.
О. Синчак звертає увагу на те, що сьогодні відбувається фемінізація сучасної
української мови, яка перебуває на рівні перехідної фази. Провідні лінгвісти
відстоюють активне вживання фемінітивів, проте рекомендацій щодо впровадження
ґендерно рівноправної мови досі немає [138]. Тож вирішення проблеми стандартів
вживання толерантної лексики має як практичне, так і нормативне значення. Поперше, необхідне прийняти єдині стандарти термінології в цій сфері. Як уже
зазначалося, існують позитивні тенденції до реалізації цього напряму, адже Законом
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» № 2866IV від 08.09.2005 [2] було закріплено низку термінів, які безпосередньо стосуються
формування ґендерно рівноправної термінології. Водночас закріплених у цьому
нормативно-правовому акті термінів недостатньо. Варто продовжити реалізацію
тенденції визначення єдино прийнятої нейтральної толерантної термінології,
зокрема і в нормах Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків» № 2866-IV від 08.09.2005 [2]. По-друге, розв’язання питання
стандартів уживання толерантної лексики потребує практичного вирішення, тобто
ми, як члени суспільства, повинні перетворити вживання толерантної лексики на
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загальноприйнятий стандарт, проте для цього важливим є дотримання першої
умови – необхідне прийняття єдиних стандартів термінології.
Також теоретичною проблемою забезпечення ґендерної рівності є те, що в
Україні на законодавчому рівні не закріплено право на ґендерну ідентичність,
зокрема на вільний вибір сексуальної орієнтації. Необхідно зазначити, що така
проблема має і теоретичну, і практичну складову, яку треба розглянути окремо.
Теоретичний аспект цієї проблеми полягає в тому, що в нашій державі досі не
розроблено спеціальну термінологію на позначення прав і свобод щодо ґендерної
ідентифікації та сексуальної орієнтації.
Наприклад, на думку Ю.В. Турянського, будь-які соматичними права є ті, що
стосуються сексуальності та охоплюють стать, гендер, орієнтацію, близькість,
еротику й задоволення, відтворення [139, с. 327]. Названі права є основними для
прояву індивідуальності людини. Тобто пропонується використовувати новий
термін «соматичні права» для позначення всіх, що пов’язані із сексуальністю прав.
Тому точним терміном згідно з цим підходом була б «соматична рівність», адже
охоплює значно більше сутностей у собі. Однак використання такого терміна в
практичній діяльності було б дещо ускладненим, адже важливо запобігти його
звуженню лише до прав чоловіка та жінки. Як уже відзначалося, ґендерна рівність
не є тотожною статевій. Варто підкреслити наявність і захист прав на вільний вибір
сексуального партнера, на вибір сексуальної орієнтації та гендеру та їх зміну
протягом життя.
Отже, на сьогодні теоретичні проблеми забезпечення ґендерної рівності
пов’язані із неоднозначністю розуміння цього терміна. Попри те що термін
«ґендерна рівність» є закріпленим законодавчо, у зв’язку із його динамічністю він
може неоднозначно сприйматись у суспільстві та досить часто неоднозначно
сприймається. На відміну від проблем законодавчого регулювання, теоретичні
проблеми забезпечення ґендерної рівності не мають єдиного чітко визначеного
шляху для розв’язання. Якщо вирішення проблем правового регулювання
пов’язується із прийняттям нових норм і законодавчих актів, то вирішення
теоретичних проблем потребує комплексного підходу: закріплення відповідних
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положень і термінів в актах законодавства, чітко спрямованої діяльності науковців,
формування суспільного розуміння того, що являє собою ґендерна рівність, а також
і чому її забезпечення є важливим для суспільства. А тому вирішення виділених
теоретичних проблем забезпечення ґендерної рівності можливе в комплексному
розв’язанні таких завдань, як:
1) доповнення змісту Закону України «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 № 2866-IV ґендерно нейтральною
термінологією, зокрема визначити поняття «жінок» та «чоловіків», законодавчо
визначити види ґендерної ідентичності, ґендерні ролі, види сексуальної ідентичності
та сексуальної орієнтації;
2) активізація наукових досліджень для формування повноцінної наукової
теорії ґендерної рівності жінок і чоловіків в Україні;
3) сприяння поширенню в суспільстві ґендерно нейтральної термінології,
зокрема через літературу, наукові праці, засоби масової інформації тощо.
Також варто звернути увагу на те, що дотримання кожної із наведених умов
буде дієвим лише в комплексі. Це означає, що вирішення теоретичних проблем
ґендерної рівності в якийсь один із перелічених способів не дозволить досягнути
очікуваних цілей, тому важлива реалізація кожного з них. Утім навіть повне
вирішення теоретичних проблем не матиме достатньої ефективності без вирішення
практичних проблем ґендерної рівності. Сьогодні потенційне порушення прав жінок
та прояви дискримінації за ознакою статі є можливими в різних сферах відносин.
Сам характер окремих видів відносин зумовлює підвищений ризик порушення прав
жінок, зокрема, через усталені в суспільстві стереотипи щодо соціальних ролей
чоловіків і жінок. Аналіз наявної практики, експертних й аналітичних досліджень у
сфері забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків дозволяє виділити ті
сфери життя, де ризик дискримінації за ознакою статі є вищим та вірогідним. Окрім
того, існує низка правопорушень і злочинів, які мають ґендерну обумовленість. Тож
такі випадки вимагають особливої уваги, а також пошуку шляхів їх вирішення.
Участь жінок у політиці є, безумовно, проблемною в Україні. Так у парламенті
попереднього скликання було 53 жінки з 450 народних депутатів або 12,5% жінок.
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Як уже відзначалось, до Верховної Ради 9-го скликання обрано 87 жінок, і
відповідний показник є рекордним в історії єдиного законодавчого органу
державної влади України [133]. Жіноче представництво у Верховній Раді у
попередніх скликаннях було ще меншим: 1990 року обрано 13 жінок-депутатів
(3,0% від загальної кількості); 1994 – 19 (5,7%); 1998 – 35 (8,1%); 2002 – 23 (5,1%);
2006 – 36 (8,0%); 2007 – 37 (8,2%) [140, с. 226]. Незважаючи на це, аналіз наукової
літератури та чинного законодавства свідчить, що проблеми забезпечення ґендерної
рівності у виборчій практиці залишаються.
Наступною

виділеною

сферою

є

боротьба

з

ґендерно-зумовленим

насильством. На думку К.Б. Левченко, лише кількість осіб, які перебувають на
профілактичному обліку за вчинення насильства в сім’ї за статистикою
Департаменту громадської безпеки МВС України, перебільшує сто тисяч осіб [141,
с. 120]. При цьому варто враховувати, що ґендерно-зумовлене насильство
вчиняється не лише в сімейних відносинах, тобто кількість і постраждалих від
насилля, і злочинців, які його вчинили, є значно більшою. Водночас проблема не
має законодавчого вирішення, оскільки законодавцем передбачено відповідальність
за вчинення таких злочинів. Так, звертаючись до норм чинного Кримінального
кодексу України [127], потрібно зауважити, що сьогодні передбачено кримінальну
відповідальність за домашнє насильство (стаття 126–1); примушування до шлюбу
або до продовження примусово укладеного шлюбу (стаття 151-2); зґвалтування
(стаття 152); сексуальне насильство (стаття 153); примушування до статевого
зв’язку (стаття 154) та низка інших форм. Тобто на сьогодні у законодавстві
визначено передумови для боротьби із ґендерно-зумовленим насильством, а отже
вирішення проблем цієї сфери має більшою мірою освітній та просвітницький
характер. Також важливою є скоординована діяльність правоохоронних органів у
притягненні винних до відповідальності.
Сфера економічного розширення прав і можливостей жінок передусім
пов’язана із ґендерною нерівністю в трудових правовідносинах, зокрема у питаннях
оплати праці. За уже наведеною статистикою, середня заробітна плата, яку
отримують жінки в Україні, є нижчою, аніж середня заробітна плата, яку отримують
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чоловіки.
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працевлаштовуватись у різних сферах, у яких рівень оплати праці відрізняється.
Утім, як свідчать дані Державної служби статистики України, у всіх видах
економічної діяльності існують ґендерні розриви. Наприклад, у І кварталі 2018 року
заробітна плата чоловіків в Україні була більшою ніж у жінок, у середньому на 22%.
При цьому в окремих видах економічної діяльності розрив становив понад 35%.
Наприклад, у поштовій та кур’єрській діяльності частка співвідношення заробітної
плати жінок і чоловіків становила 58,9%, у фінансовій та страховій діяльності –
63,2%, у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 64,9% [142]. Це свідчить
про те, що проблеми в зазначеній сфері все ще залишаються актуальними, а отже, їх
аналіз є важливим для цього дослідження.
Наступною сферою є реагування на потреби жінок під час конфлікту. Це
питання є актуальним у вітчизняних реаліях, проте в контексті тимчасової окупації
Автономної Республіки Крим й окремих територій Донецької і Луганської областей,
а також проведення операції Об’єднаних сил. Гострою проблема викривленого
сприйняття образу жінки на війні. Так лише найпростіший аналіз матеріалів у
засобах масової інформації дозволяє вести мову про те, що вони подають
«традиційне» уявленням про роль жінки. Наприклад, патріотичні плакати є зразком
винятку жінок з військових дій, оскільки на них зображені виключно чоловіки [143,
с. 22]. Так само День захисника України, державне свято, яке святкується 14 жовтня,
вважається святом чоловіків, хоча захищають та обороняють Україну багато жінок.
Так за повідомленням речника Міністерства оборони України Олексія Чорнобая,
«станом лише на квітень 2016 року службу в зоні проведення антитерористичної
операції пройшли більше ніж 1,5 тисячі жінок-військовослужбовців» [144]. При
цьому в усіх основних інституціях сектору безпеки та оборони наявна тенденція до
зростання частки жінок. За іншими даними, оприлюдненими заступником Міністра
оборони України з євроінтеграції Ігорем Долговим, у Збройних силах України в цей
же період проходили військову службу і працювали майже 50 тисяч жінок, що
становило п’яту частину від загальної кількості всього особового складу. У системі
Міністерства внутрішніх справ України працювало 296 248 осіб, із яких 69 519
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жінок, що становило 23,5%. У Державній прикордонній службі було 30 тисяч осіб, із
яких близько 5 000 – жінки [143, с. 23-24]. Отже, частка жінок у військових
формуваннях України на сьогодні є значною, а недотримання рівності прав і свобод
жінок і чоловіків у цій сфері є гострою проблемою сучасної вітчизняної реальності.
Остання виділена сфера – боротьба з ґендерно зумовленими стереотипами та
сприяння ґендерній рівності вже була розглянута в контексті теоретичних проблем.
Тож в Україні на сьогодні важливим є питання забезпечення рівності прав і
свобод жінок і чоловіків у секторі безпеки і оборони, у виборчій практиці та в
трудових правовідносинах. Водночас аналіз законодавства України свідчить про те,
що недосконалість законодавчих формулювань, зокрема закріплених у Конституції
України [1], актуалізували ще одну проблемну сферу для України – забезпечення
балансу прав жінок і чоловіків, адже на сьогодні нормативно спостерігається певний
перекіс у наданні низки додаткових гарантій жінкам.
А отже, як випливає з наведеного аналізу, практичні проблеми забезпечення
рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні найгостріше проявляються у
сферах забезпечення балансу прав жінок і чоловіків, безпеки і оборони, у виборчій
практиці та в трудових правовідносинах. Тому в контексті практичних проблем
забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні розглянемо такі:
1) проблема забезпечення балансу прав жінок і чоловіків;
2) проблема забезпечення ґендерної рівності у секторі безпеки і оборони;
3) проблема забезпечення ґендерної рівності у виборчій практиці;
4) проблема забезпечення ґендерної рівності у трудових правовідносинах.
Так проблеми забезпечення балансу прав жінок і чоловіків безпосередньо
пов’язана зі змістом статті 24 Конституції України [1], а саме: «1. Громадяни мають
рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. 2. 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. 3. Рівність прав жінки і
чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у
громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній
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підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці
і здоров’я жінок, встановленням пенсійних 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». У
зв’язку з цим О.М. Руднева зазначає, що логічним є таке питання: «у який спосіб
заборона на встановлення привілеїв та обмежень, зокрема за ознаками статі, як це
передбачено частиною 2 статті 24 Конституції України [1], кореспондує з тими
спеціальними заходами (пільгами), які встановлюються в частині 3 цієї статті?»
[145, с. 102]. Отже, проблема полягає в тому, що автори Основного Закону нашої
держави, по суті, пояснили рівність прав і свобод жінок і чоловіків наданням ряду
додаткових гарантій жінкам, а тому в такому сенсі про рівність не може бути мови,
оскільки жінкам за ознаками їх статі було надано низку додаткових привілеїв.
Рівність – це рівне становище людей у суспільстві, що виражається в однаковому
ставленні до засобів виробництва й у користуванні тими самими політичними та
громадянськими правами [33, с. 1224]. А отже, недоцільно вести мову про рівність,
надаючи при цьому жінкам низку додаткових прав порівняно із чоловіками.
Факт такої проблеми підтверджується в працях інших дослідників. Наприклад,
Н.Б. Болотіна, здійснюючи ґендерну експертизу соціального законодавства України,
погоджується з тим, що «у статті 24 все ж зроблено ухил на захист прав жінок, тоді
як і чоловіки потребують аналогічних захисних засобів» [146; с. 14-16; 51, с. 40].
Також зазначається, що положення статті 24 Конституції України [1] порушують
принципи рівності прав і свобод жінок і чоловіків, оскільки вони є свідченням
формального розуміння законодавцем принципу ґендерної рівності.
Так само О.М. Костенко вважає, що положення статті 24 Конституції України
[1] являють собою конституційне закріплення «ігнорування принципу ґендерного
паритету і дискримінаційної політики щодо чоловіків» [147, с. 13]. Тобто так само
як й інші дослідники, чиї позиції проаналізовані, О.М. Костенко вказує на те, що
надання жінкам додаткових прав порівняно із чоловіками не являє собою
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забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків, а, навпаки, є порушенням
ґендерного паритету.
А.С. Олійник посилається на частини 3 статті 24 Конституції України [1],
наголошуючи на захисті прав жінок, чим звужує права чоловіків [148, с. 25]. Однак
із таким підходом складно погодитися, адже надання додаткових прав жінкам не має
впливу на права чоловіків. Якщо проаналізувати те, якими додатковими правами
наділяються жінки, стає очевидним, що кожна додаткова гарантія пов’язана із
біологічними та фізіологічними особливостями жіночого організму. Зокрема, по
суті, усі додаткові гарантії пов’язані із особливими умовами охорони праці жінок і
вагітністю й материнством. Очевидно, що чоловіки не потребують таких додаткових
гарантій. Таке формулювання, як «надання жінкам рівних із чоловіками
можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і
професійній підготовці, у праці та винагороді за неї», цілком відповідає принципу
рівності прав і свобод жінок і чоловіків. Тому, на думку автора, законодавець мав би
у статті 24 Конституції України [1] чітко зазначити, що права жінок і чоловіків в
Україні є рівними, проте жінки мають право на додаткові гарантії через анатомофізіологічні властивості їх організму.
А отже, вирішення проблеми забезпечення балансу прав жінок і чоловіків
вбачається у внесенні змін до статті 24 Конституції України. У зв’язку із цим
пропонується сформулювати її зміст у такій редакції:
«Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні 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 і свобод жінки і чоловіка забезпечується наданням жінкам
рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності,
у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї.
З урахуванням анатомо-фізіологічних особливостей жіночого організму, жінки
додатково забезпечуються спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я,
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встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають 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».
Отже, проблема забезпечення балансу прав жінок і чоловіків більшою мірою
полягає в хибності законодавчих формулювань, оскільки в цьому аспекті не йдеться
про дискримінацію чоловіків. Жінки через особливості свого організму потребують
додаткових гарантій, яких у чоловіків немає. Тому в цьому аспекті некоректно вести
мову про дисбаланс у правах. Водночас законодавець не аргументовано додаткові
гарантії жінок вважає інструментами забезпечення рівності прав і свобод жінок і
чоловіків, що потребує коригування, адже це порушує ґендерний паритет, який
гарантується Основним Законом нашої держави.
Наступною сферою, яка є проблемною, – це сектор безпеки і оборони.
Важливість цього питання обумовлена сучасною складною ситуацією в Україні,
посиленою озброєним конфліктом на Сході країни та тимчасовою окупацією
окремих територій нашої держави, що призводить до необхідності переосмислення
ролі жінок у цих процесах. Варто зауважити, що законодавець має розуміння про
наявність проблем у цій сфері, тому 6 вересня 2018 року було прийнято Закон
України «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» № 2523-VIII [149],
яким, зокрема, було вирішено такі проблеми: 1) проблему несення жінками
військової служби у добовому наряді – визначено, що військовослужбовці
призначаються до складу добового наряду з додержанням законодавства з питань
охорони материнства та дитинства; 2) проблему надання особам обох статей рівних
можливостей щодо укладення контракту на проходження військової служби –
визначено, що жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із
чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони
материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що
включає прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову
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службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому
резерві, виконання військового обов’язку в запасі та дотримання правил військового
обліку; 3) по суті, було закріплено принцип, згідно з яким жінки проходять
військову службу на рівних засадах із чоловіками, мають рівний доступ до посад і
військових звань та рівний обсяг відповідальності під час виконання обов’язків
військової служби. Однак, незважаючи на це, безумовно, позитивний крок
вітчизняного законодавця, усе ще зберігає свою актуальність низка проблем,
пов’язаних із забезпеченням рівності прав і свобод жінок і чоловіків у військовій
сфері.
Потрібно також указати на позитивні тенденції в цій сфері. Так у науковій
літературі традиційно однією з таких проблем називалася відсутність у дівчат
можливості здобувати військову загальноосвітню освіту в ліцеях із посиленою
військово-фізичною підготовкою для подальшого вступу до закладів вищої освіти
Міністерства оборони України, Адміністрації Державної прикордонної служби,
Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ України. І.Г. Заворотько не раз
звертала увагу на те, що в нормативно-правових актах, які урегульовують діяльність
таких освітніх установ, право на вступ передбачене виключно для юнаків [144].
Наприклад, у пункті 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.1999 № 717
«Про Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» [150],
яка втратила чинність в липні 2021 року, було визначено, що ліцей з посиленою
військово-фізичною підготовкою є «середнім загальноосвітнім навчальним закладом
з військово-професійною спрямованістю навчання та виховання і належить до
середньої загальноосвітньої школи третього ступеня з поглибленим вивченням
програми допризовної підготовки юнаків». Тобто, дійсно, можливість навчання в
таких закладах тривалий час була прерогативою юнаків, тоді як для дівчат такої
можливості не передбачалось. Утім Постанова Кабінету Міністрів України «Про
Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» № 717 від
28.04.1999 [150] втратила чинність, а натомість Кабінетом Міністрів України було
прийнято Постанову № 672 від 30 червня 2021 р. «Про затвердження Положення
про військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із
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посиленою військово-фізичною підготовкою», у якому використовується ґендернонейтральна термінологія.
Утім ця, безумовно, позитивна зміна все ж таки не вирішила всіх наявних
проблем, адже аналогічні положення містяться і в Наказі Міністерства освіти
України, Міністерства оборони України та Державного комітету у справах охорони
державного кордону України «Про затвердження Правил приймання до ліцеїв з
посиленою військово-фізичною підготовкою та схеми закріплення ліцеїв за
військовими формуваннями України» № 266/222/363 від 26.07.1999 [151], який
також передбачає можливість вступу до ліцеїв з посиленою військово-фізичною
підготовкою виключно для «юнаків», і відповідний нормативно-правовий акт до
цього часу не втратив чинності. Очевидно, що в такий спосіб обмежується право
жінок на освіту, адже вони позбавлені можливості вступу до закладу вищої освіти за
статевим критерієм.
У частині 2 статті 3 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII
[152] визначено, що в Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не
може бути обмежений у праві на здобуття освіти, а право на освіту гарантується
зокрема й незалежно від статі. Проте в контексті можливостей здобуття військової
освіти жінки дійсно є обмеженими в правах, аніж чоловіки.
Отже,

попри,

безумовно,

позитивні

тенденції,

вирішення

проблеми

забезпечення ґендерної рівності в секторі безпеки і оборони можливе у внесенні
змін до Наказу Міністерства освіти України, Міністерства оборони України та
Державного комітету у справах охорони державного кордону України «Про
затвердження Правил приймання до ліцеїв з посиленою військово-фізичною
підготовкою та схеми закріплення ліцеїв за військовими формуваннями України» №
266/222/363 від 26.07.1999 шляхом заміни терміна «юнак» на ґендерно нейтральну
термінологію, зокрема пропонується взагалі вилучити такі уточнення. Наприклад, у
пункті 3 Наказу № 266/222/363 від 26.07.1999 вжито формулювання «до ліцею
приймаються юнаки – громадяни України віком 15 років на рік вступу». На думку
автора, коректним було б закріпити цю норму в такій редакції: «3. До ліцею
приймаються громадяни України віком 15 років на рік вступу, які здатні за станом
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здоров'я навчатися в ліцеї, виявили бажання стати офіцерами Збройних сил України
та інших військових формувань та мають базову загальну середню освіту».
Аналогічних змін потребують інші положення цього нормативно-правового акта, які
закріплюють визначення поняття «юнак».
Наступна проблема забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків під
час проходження військової служби, на яку звертають увагу вітчизняні науковців,
зокрема І.Г. Заворотько, є обмеження прав військовослужбовців-чоловіків, які
мають дітей віком до трьох років [144]. Так згідно з пунктом 82 Указу Президента
України «Про Положення про проходження громадянами України військової
служби у Збройних силах України» № 1153/2008 від 10.12.2008 [153] визначено, що
в

разі

неможливості

виконання

обов’язків

за

займаною

посадою

військовослужбовці-жінки, які мають дітей віком до трьох років, призначаються на
рівнозначні посади з легкими умовами служби (з меншим обсягом), а в разі
відсутності рівнозначних – на нижчі посади. Аналогічні положення містяться й у
пункті 93 Положення про проходження громадянами України військової служби в
Державній прикордонній службі України [154]. У зв’язку з цим І.Г. Заворотько
підкреслює, що такі норми є імперативними і стосуються виключно жінок, а права
військовослужбовців-чоловіків, які мають дітей віком до трьох років, тим самим
обмежуються. Фактично, можливості військовослужбовців-чоловіків брати участь у
вихованні своїх дітей є обмеженими, а також ця проблема лише посилюється у разі
одноособового виховання батьком-військовослужбовцем дитини [144]. Передусім
необхідно відзначити, що повною мірою підтримується позиція І.Г. Заворотько в
контексті цієї проблеми. Установлення таких норм для захисту прав та інтересів
військовослужбовців-жінок є цілком виправданим, оскільки це обумовлено анатомофізіологічними особливостями жіночого організму. Водночас невиправданим є
обмеження в таких правах чоловіків-військовослужбовців, оскільки на практиці
можливі ситуації, за яких чоловік потребуватиме такого права.
Отже, оскільки законодавство про військову службу рухається у напрямі
розширення прав жінок і зрівнювання у правах жінок і чоловіків, окремі додаткові
гарантії, якими раніше наділялись виключно жінки, варто поширювати і на
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чоловіків. Однією з них є право на призначення на рівнозначні посади з легкими
умовами служби (з меншим обсягом), а в разі відсутності рівнозначних – на нижчі
посади для чоловіків-військовослужбовців, які мають дітей віком до трьох років.
Варто відзначити, що переведення є правом військовослужбовців, яке не має
імперативного характеру. Тобто військовослужбовець-чоловік повинен мати таку
можливість у тому разі, якщо він цього потребує. Тож вирішення проблеми
обмеження прав військовослужбовців-чоловіків, які мають дітей віком до трьох
років, можливе через надання їм права на призначення на рівнозначні посади з
легкими умовами служби (з меншим обсягом), а в разі відсутності рівнозначних – на
нижчі посади. Для цього чинне законодавство потребує внесення таких змін:
1) до пункту 82 Положення про проходження громадянами України військової
служби у Збройних силах України і сформулювати відповідне положення так: «[…]
вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного
висновку – на посади з меншим обсягом роботи, а також військовослужбовців, які
мають дітей віком до трьох років, за їх клопотанням у разі неможливості виконання
ними обов’язків на займаних посадах […]»;
2) до пункту 93 Положення про проходження громадянами України військової
служби

в

Державній

прикордонній

службі

України:

«[…]

вагітних

військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку –
на посади з легкими умовами військової служби, а також військовослужбовців, які
мають дітей віком до трьох років, за їх клопотанням, у разі неможливості виконання
ними обов’язків за попередньою посадою […]».
Інші проблеми забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків під час
проходження військової служби також пов’язані із розширенням прав жінок,
унаслідок чого окремі положення чинного законодавства про військову службу
можна визначити як дискримінаційні стосовно до чоловіків. Одним із них є надання
жінкам додаткових гарантій у разі звільнення із військової служби. Так у частині 4
статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» № 2232XII від 25.03.1992 [155] передбачено, що військовослужбовці-жінки, які мають
дитину (дітей) віком до 18 років, які проходять військову службу за призовом під
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час мобілізації, на особливий період звільняються з військової служби. Для
чоловіків визначено дещо інші умови: військовослужбовець-чоловік має виховувати
дитину або кількох дітей віком до 18 років, які з ним проживають без матері; у
військовослужбовця-чоловіка мають бути наявні три і більше дітей віком до 18
років; військовослужбовець-чоловік має утримувати дитину з інвалідністю підгрупи
А віком до 18 років. Такі ж умови передбачені і при припиненні контракту з
військовослужбовцями під час дії особливого періоду (крім періодів з моменту
оголошення мобілізації - протягом строку її проведення, який визначається
рішенням Президента України та з моменту введення воєнного стану – до
оголошення
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військовослужбовців, які проходять кадрову військову службу під час дії
особливого періоду. У цьому контексті слушною є думка І.Г. Заворотько про те, що
зрівняння військовослужбовців-жінок і чоловіків у правах на проходження
військової служби, рівний доступ до посад і військових звань та рівний обсяг
відповідальності під час виконання обов’язків військової служби свідчить про
необхідність відміни ґендерно обумовленої підстави для звільнення з військової
служби [144]. Як уже неодноразово відзначалось, підстави для надання жінкамвійськовослужбовцям додаткових гарантій варто розглядати у двох вимірах: як ті
підстави, які безпосередньо випливають із анатомо-фізіологічних особливостей
жіночого організму, а також ті підстави, у яких жінки мають бути зрівняні у правах
із чоловіками. Наявність дитини віком до 18 років є підставою, яка має однаково
стосуватися як чоловіків, так і жінок. Утім варто враховувати, що на сьогодні
Україна фактично перебуває в стані неоголошеної війни із Російською Федерацією.
За таких умовах можливість звільнення військовослужбовців з військової служби з
підстави наявності в них дитини віком до 18 років несе загрозу обороноздатності
держави. Тому пропонується вирішити проблему надання жінкам додаткових
гарантій щодо звільнення із військової служби шляхом виключення зі змісту Закону
України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII
[155] положень, які встановлюють можливість звільнення з військової служби з
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підстави наявності у жінок-військовослужбовців дитини віком до 18 років. Для
цього необхідно:
1) внести зміни до частин 4, 5 та 6 статті 26 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» № 2232-XII від 25.03.1992 та вилучити умову
«військовослужбовці-жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років» з усіх
підстав звільнення військовослужбовців із військової служби, зокрема стосовно
військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час
мобілізації; у разі припинення контракту з військовослужбовцями під час дії
особливого періоду; у разі звільнення з військової служби військовослужбовців, які
проходять кадрову військову службу під час дії особливого періоду;
2) узгодити із зазначеними змінами інше законодавство, яке врегульовує
порядок проходження військової служби, зокрема Положення про проходження
громадянами України військової служби у Збройних силах України.
Як уже наголошувалося, у нормах Кримінального кодексу України [127]
передбачено низку антидискримінаційних норм, прийнятих для захисту прав жінок.
Водночас у сфері військового обов’язку та військової служби притягнення
військовослужбовців до відповідальності може мати ознаки дискримінації. Так,
наприклад, у статті 62 Кримінального кодексу України [127], яка передбачає таке:
«покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні призначається
військовослужбовцям строкової служби, військовослужбовцям, які проходять
військову службу за контрактом, особам офіцерського складу, які проходять
кадрову військову службу, особам офіцерського складу, які проходять військову
службу за призовом, військовослужбовцям, призваним на військову службу під час
мобілізації, на особливий період (крім військовослужбовців-жінок), на строк від
шести місяців до двох років у випадках, передбачених цим Кодексом, а також якщо
суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за можливе
замінити позбавлення волі на строк не більше двох років триманням у
дисциплінарному батальйоні на той самий строк». Варто звернути увагу на
уточнення: «крім військовослужбовців-жінок». Це означає, що військовослужбовціжінки та військовослужбовці-чоловіки, які вчинили аналогічне кримінальне
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правопорушення, нестимуть різну міру та вид відповідальності. У зв’язку з цим І.Г.
Заворотько відзначає, що 13 санкцій із 36 норм, які визначають склади військових
злочинів, містять зазначений вид покарання [144]. І навіть незважаючи на це, судді
під час вирішення кримінальних справ, у яких обвинуваченою є жінкавійськовослужбовець, вимушені обирати альтернативний вид покарання, натомість
того, який прямо передбачений нормами Кримінального кодексу України [127].
Наявність альтернативного виду покарання є безумовно позитивним аспектом, але
на практиці звичайно жінок-військовослужбовців притягують до виконання менш
суворого виду покарання, а тому у цьому аспекті ґендерний баланс рівності прав і
свобод жінок і чоловіків зміщується в бік надання жінкам можливості уникнути
суворого виду покарання, передбаченого за кримінальне правопорушення.
У
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контексті

такою

проблематикою

до

недавнього

часу

характеризувались та характеризуються і на сьогодні положення Кодексу України
про адміністративні правопорушення [126], які також передбачали та передбачають
різну міру та вид покарання для військовослужбовців-жінок і військовослужбовцівчоловіків у разі вчинення ними аналогічних адміністративних правопорушень. Так у
статті 32-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення [126] зазначено
таке: «Арешт з утриманням на гауптвахті встановлюється і застосовується лише у
виключних випадках за окремі види військових адміністративних правопорушень на
строк до десяти діб. Арешт з утриманням на гауптвахті призначається районним,
районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею). Арешт з утриманням
на гауптвахті не може застосовуватися до військовослужбовців-жінок». При цьому,
як відзначила у зв’язку з цим І.Г. Заворотько, лише за 1 із 10 передбачених
Кодексом

України

адміністративних

про

злочинів

адміністративні
було

можливо

правопорушення
призначити

військових

покарання,

що

є

альтернативним арешту з утриманням на гауптвахті [144]. Однак згодом Верховна
Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців та деяких
інших осіб» № 1952-VIII від 16.03.2017 [156], яким було внесені низка змін до
Кодексу України про адміністративні правопорушення [126], доповнивши санкції
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норм про військові адміністративні правопорушення альтернативним видом
покарання, а саме штрафом. Це означає, що тепер суддя у разі притягнення до
відповідальності військовослужбовця-жінки може обрати альтернативний вид
покарання – а саме штраф. Прикладом внесених змін є стаття 172-10 цього
нормативно-правового акту, зміст якої тепер є таким: «відмова від виконання
законних вимог командира (начальника) тягне за собою накладення штрафу від
сімдесяти до ста сорока п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
арешт з утриманням на гауптвахті на строк до семи діб», а «діяння, передбачене
частиною першою цієї статті, вчинене в умовах особливого періоду, тягне за собою
накладення штрафу від ста сорока п’яти до двохсот вісімдесяти п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на
гауптвахті на строк від семи до десяти діб». Враховуючи, що жінкавійськовослужбовець не може бути арештована із утриманням на гауптвахті,
очевидно, що за відмову від виконання законних вимог командира (начальника)
вона буде зобов’язана сплатити штраф. У цьому контексті, як і у випадку із
кримінальною відповідальністю військовослужбовців, варто наголосити, що
зазвичай за однакове правопорушення жінка отримає менш суворий вид покарання.
І це також є проблемним питанням у контексті забезпечення рівності прав і свобод
жінок і чоловіків.
Отже,

щодо

дискримінаційних

проблем

військовослужбовців

у

разі

притягнення їх до відповідальності, варто зазначити, що вони на сьогодні є частково
вирішеними.

Усе

ще

залишається

проблемним

притягнення

жінок-

військовослужбовців до кримінальної відповідальності, оскільки більшість норм
Кримінального

кодексу

України

[127],

які

регламентують

притягнення

військовослужбовців до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень,
передбачають покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, яке не
може застосовуватись до жінок-військовослужбовців, а також менш сувору
альтернативу.

Ідентична

проблема

має

місце

і

в

разі

притягнення

військовослужбовців до адміністративної відповідальності, оскільки законодавець
також вирішив проблеми забезпечення ґендерного балансу в покаранні шляхом
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визначення альтернативного покарання для військовослужбовців – грошового
штрафу. При цьому ґендерна нерівність у разі притягнення військовослужбовців до
адміністративної відповідальності все одно залишилась, оскільки тепер зазвичай на
жінок накладається менш суворий вид санкції. Тому вирішення проблеми ґендерної
нерівності в разі притягнення військовослужбовців до відповідальності, на думку
автора, варто здійснити так:
1) внести зміни до статті 62 Кримінального кодексу України шляхом
виключення із її змісту формулювання «(крім військовослужбовців-жінок)». У
такому разі зміст даної статті буде таким: «Покарання у виді тримання в
дисциплінарному

батальйоні

призначається

військовослужбовцям

строкової

служби, військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом,
особам офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, особам
офіцерського

складу,

які

проходять

військову

службу

за

призовом,

військовослужбовцям, призваним на військову службу під час мобілізації, на
особливий період, на строк від шести місяців до двох років у випадках,
передбачених цим Кодексом, а також якщо суд, враховуючи обставини справи та
особу засудженого, вважатиме за можливе замінити позбавлення волі на строк не
більше двох років триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк».
При цьому варто визнати, що на практиці будуть імовірними ситуації, за яких суддя,
взявши за увагу стать військовослужбовця-правопорушника, призначатиме їй менш
суворе покарання серед альтернативних, проте такий зміст статті 62 все одно
збереже баланс у забезпеченні рівності прав і свобод чоловіків і жіноквійськовослужбовців, оскільки вони матимуть рівні умови в разі притягнення їх до
кримінальної відповідальності;
2) зі змісту статті 32-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення
необхідно вилучити частину 2 «Арешт з утриманням на гауптвахті не може
застосовуватися до військовослужбовців-жінок», а також сформулювати її норму
так: «Арешт з утриманням на гауптвахті встановлюється і застосовується лише у
виключних випадках за окремі види військових адміністративних правопорушень на
строк до десяти діб. Арешт з утриманням на гауптвахті призначається районним,
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районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею)». Як і у випадку із
кримінальною відповідальністю, суддя матиме альтернативу у призначенні
покарання і стосовно військовослужбовців-жінок, і стосовно військовослужбовцівчоловіків.
Також проблемою дотримання принципу ґендерної рівності в секторі безпеки і
оборони є відсутність у військовослужбовців-чоловіків під час особливого періоду
права на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (а в
разі, якщо дитина потребує домашнього догляду – тривалістю, визначеною в
медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку),
передбаченого для військовослужбовців-жінок у пункті 19 статті 10-1 Закону
України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
№ 2011-XII від 20.12.1991 [157]. У зв’язку з цим І.Г. Заворотько відзначає, що
судова практика у справах про підтвердження наявності у військовослужбовцівчоловіків рівного з військовослужбовцями-жінками права на відпустку для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку є однозначною [144]. Зокрема,
наприклад,

наводиться

рішення

у

справі

№817/591/16

за

позовом

військовослужбовця Служби безпеки України, згідно з яким адміністративний позов
про визнання протиправною бездіяльність, яка полягає в неприйнятті рішення про
надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку було
задоволено повністю [158]. А отже, це рішення підтверджує, що норма, яка
передбачає надання військовослужбовцям відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку (а в разі, якщо дитина потребує домашнього
догляду – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до
досягнення нею шестирічного віку), є дискримінаційною, адже вона обмежує право
військовослужбовців-чоловіків на отримання такого виду відпустки.
Для вирішення цієї проблеми пропонується внести зміну до пункту 19 статті
10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII і сформулювати її зміст так: «19.
Надання військовослужбовцям у періоди, передбачені пунктами 17 і 18 цієї статті,
інших видів відпусток, крім відпусток військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з
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вагітністю та пологами, військовослужбовцям для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, а в разі, якщо дитина потребує домашнього
догляду, – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до
досягнення нею шестирічного віку, а також відпусток у зв’язку з хворобою або для
лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської
комісії, припиняється».
Отже, аналіз проблем забезпечення ґендерної рівності в секторі безпеки і
оборони свідчить про те, що за останні роки внаслідок розширення обсягу прав і
гарантій, які надаються жінкам-військовослужбовцям, відбулось порушення балансу
рівності прав і свобод, унаслідок якого жінки окрім додаткових гарантій, які
належали їм і раніше, отримали рівні права і свободи із чоловіками. Тож здійснений
аналіз свідчить, що з низки прав, які на сьогодні належать виключно жінкам, варто
виключити ґендерний розподіл і, по суті, урівняти у правах військовослужбовцівчоловіків та військовослужбовців-жінок, окрім тих додаткових гарантій, які
безпосередньо

випливають

з

анатомо-фізіологічних

особливостей

жіночого

організму.
Наступною сферою, у якій мають місце проблеми забезпечення рівності прав і
свобод жінок чоловіків, є проблеми забезпечення ґендерної рівності у виборчій
практиці. Передусім треба зазначити, що такі проблеми є характерними не лише для
України, а вони дійсно мають глобальний характер. Як відзначає Н.М. Дармограй,
на момент написання її праці у світі жінки обіймали 11% депутатських місць у
національних парламентах, з них у північноєвропейських країнах – 35,9%, у країнах
американського континенту – 13,2%, у Європі (за винятком скандинавських країн) –
11,5%, в Африці – 11,3%, Азії – 9,7%, арабських країнах – 3,4%. За період 1945 –
1998 років лише 41 із 186 країн обирали жінку для керівництва парламентом (77
випадків). Із цих держав 17 європейських, 19 американських, 3 африканські та по
одній країні Тихоатлантичного та Азіатського регіонів [159, с. 277]. При цьому,
варто також враховувати, що ця ситуація поступово змінюється і частка жінок у
парламентах розвинених держав стрімко зростає. Більше того, як відзначає А.Є.
Лясота, у парламентах, де частка жінок становить понад 30%, жінки-парламентарі
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утворюють різноманітні жіночі партійні наради чи міжпартійні групи жінок, які
незалежно від їх приналежності до певних партій, дозволяють жінкам обговорювати
питання щодо висування їх на порядок денний парламенту й підготовки колективної
стратегії [160, с. 210]. Тож, у світі ситуація з участю жінок у політиці поступово
змінюється та існують реальні тенденції до руху в бік забезпечення рівності прав і
свобод жінок і чоловіків у цій сфері.
Т.М. Краснопольська зазначає, що в науковій літературі класифікують країни
за критерієм політичного представництва жінок так: 1) країни-лідери з політичного
представництва жінок (30-45% жінок-парламентаріїв); 2) ґендерно-перспективні
країни (15-30% жінок-парламентаріїв); 3) група країн з високою ґендерною
диспропорцією (10–14,9% жінок-парламентаріїв); 4) група країн з безумовним
домінуванням чоловіків (5–9,9 % жінок-парламентаріїв); 5) група країн з виключно
низькою представленістю жінок (до 5 % жінок-парламентаріїв); 6) група країн з
«чоловічими парламентами» (парламенти, у яких взагалі немає жінок) [140, с. 226].
Як

уже

відзначалося,

теперішнє

скликання

Верховної

Ради

України

характеризується рекордно високою чисельністю жінок серед народних обранців,
проте це все одно лише 87 жінок із загальної кількості 450 народних депутатів
України. Водночас згідно з вище наведеною класифікацією Україна є ґендерноперспективною країною, тобто такою, у якій представництво жінок у політиці вже є
достатньо високим, а також наявні передумови для його збільшення. О.А. Сурніна
звертає увагу на те, що багато політологів різних країн, розкриваючи причини
небезпечної вразливості сучасної політичної системи, пов’язують їх саме з
ґендерним дисбалансом і при цьому наголошують, що XXI ст. має стати епохою
жіночої політики [161, с. 118]. Враховуючи перманентну політичну нестабільність
України, треба зауважити, що в рамках дослідження важливо проаналізувати
проблеми забезпечення ґендерної рівності у вітчизняній політиці, адже вирішення
цих проблем може стати шляхом до подолання кризи політичної системи України.
Передусім варто зазначити, що місце України у світових рейтингах ґендерного
розриву не є показником катастрофічного стану політики недискримінації в Україні.
В Україні сформовано достатню правову базу, яка гарантує жінкам рівні права і
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свободи з чоловіками у сфері політики. Тому варто погодитись із О.І. Кисельовою та
О.О. Тимошенко в тому, що проблема забезпечення рівності прав і свобод жінок і
чоловіків в Україні на сучасному етапі полягає не стільки в юридичному
проголошенні рівноправності в політичній сфері, як у фактичному втіленні їх
положень у життя [164, с. 124–125]. В Україні сьогодні дійсно спостерігається
тенденція до розширення участі жінок у політичному житті, проте, незважаючи на
це, жінки так само, як і раніше, не достатньо представлені у Верховній Раді України,
на керівних посадах, в уряді та на дипломатичній службі. Тож проблемність цієї
сфери ще має місце.
Єдиною серед виділених проблем забезпечення ґендерної рівності у виборчій
практиці є проблема невідповідності між кількістю жінок і їх представництвом у
виборних органах та в політичній владі. Так уже із самих кількісних показників
представництва обох статей у Верховній Раді України стає зрозумілим, що кількість
жінок є надто малою. При цьому жінки являють собою найбільшу соціальну групу
населення в Україні, оскільки їх кількість на сьогодні становить близько 54%
населення (62% виборців) [165]. Їх представництво як у парламенті, так і в органах
місцевого самоврядування недостатнє. Наприклад, серед депутатів Парламенту
України жінки становлять близько 20% від загальної кількості. А отже, в Україні
жінки становлять більше, ніж половину населення та електорату, проте, незважаючи
на рівність у правах і свободах, представництво жінок у виборних органах влади є
значно меншою, а їх участь у прийнятті важливих рішень для держави є обмеженою.
Отже, необхідні законодавчі кроки для вирішення цієї проблеми вже були
успішно реалізовані вітчизняними парламентарями. Однак це не означає, що
відповідний курс не міг би бути продовжений і надалі, оскільки в Україні згідно зі
статтею 24 Конституції України [1] встановлено рівність у правах і свободах жінок і
чоловіків у всіх сферах. Видається цілком справедливо встановити розмір квот, які
визначатимуть мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому
списку кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному
окрузі, кандидатів у депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах, на
рівні по 50 відсотків представників кожної статі серед загальної кількості кандидатів
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у виборчому списку. Зважаючи на те, що нещодавні вибори до парламенту вже
проходили зазвичай 30-відсоткової квоти, і це призвело до найбільшого
представництва жінок у Верховній Раді України в історії, цілком доречно
продовжити

цю

тенденцію

та

збільшити

законодавчо

передбачені

квоти

представництва жінок у виборчих списках. Тож для вирішення проблем
забезпечення ґендерної рівності у виборчій практиці пропонується внести зміни до
пункту 10 частини 1 статті 8 Закону України «Про політичні партії» № 2365-III від
05.04.2001 та сформулювати її так: «10) розмір квот, що визначає мінімальний
рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні
депутати України від партії у загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати
місцевих рад у багатомандатних виборчих округах, який має становити по 50
відсотків представників кожної статі серед загальної кількості кандидатів у
виборчому списку».
У цілому, підсумовуючи аналіз проблем забезпечення ґендерної рівності у
виборчій практиці, можна підсумувати, що ці проблеми мають місце, але поступово
вирішуються. Уже прийнято законодавчі передумови для цього, які мали реальні
результати на останніх парламентських виборах, проте позитивні тенденції
потребують продовження такої політики законодавця і надалі. Також можна
наголосити, що законодавство у сфері забезпечення ґендерної рівності у виборчій
практиці на цей момент є прийнятим, тому наявні проблеми перебувають більшою
мірою в практичній площині, аніж у законодавчій. Утім встановлення 50відсоткових квот у представництві кожної статі серед загальної кількості кандидатів
у виборчому списку могло б бути доречним.
Сферою, у якій наявні проблеми із забезпеченням рівності прав і свобод жінок
і чоловіків в Україні, є сфера трудових правовідносин. Аналіз наукової літератури
показав, що вітчизняні дослідники основну проблему порушення ґендерної рівності
в трудовій сфері вбачають у дисбалансі в нарахуванні та виплаті заробітної плати
жінкам та чоловікам. Це питання особливо актуалізується в умовах існування всіх
необхідних законодавчих передумов для вирішення цієї проблеми. Так принцип
рівної оплати за рівну працю закріплено в Загальній декларації прав людини [82], у
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статті 23 якої визначено, що «кожна людина, без будь-якої дискримінації, має право
на рівну оплату за рівну працю». «Без будь-якої дискримінації» означає, зокрема й
те, що жінки і чоловіки, виконуючи рівну працю, мають претендувати на отримання
однакової заробітної плати. Інший міжнародний документ, ратифікований у нашій
державі, який закріплює принципи рівної оплати праці – це Міжнародний пакт про
економічні, соціальні й культурні права [166], у статті 7 якого визначено, що
держави, які беруть участь у цьому Пакті, а отже, й Україна, визнають право
кожного на справедливі та сприятливі умови праці, включаючи, зокрема, «рівну
винагороду за працю рівної цінності без будь-якої різниці, причому жінкам повинні
гарантуватись умови праці не гірші від тих, якими користуються чоловіки, з рівною
платою за рівну працю». У цьому нормативно-правовому акті проблема, що
аналізується, розглядається навіть ширше – жінки мають отримувати не лише рівну
заробітну платню з чоловіками за однакову працю, але рівні умови праці, які є
значно ширшим поняттям, включають зокрема охорону праці, тривалість робочого
часу та часу відпочинку, тривалість відпусток, соціальний захист тощо. Аналогічні
принципи закріплені в Конвенції Міжнародної організації праці про рівне
винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності №100 [167] (згідно зі
статтею 2, кожна держава-учасниця Міжнародної організації праці, серед них
Україна, забезпечує застосування щодо всіх працівників принципу рівної
винагороди для чоловіків і жінок за працю рівної цінності), Конвенції Організації
Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок [46] (у статті
11 визначено, що держави-учасниці, а отже, і Україна, мають вживати заходи для
забезпечення на основі рівності чоловіків і жінок права на рівну винагороду),
Європейській соціальній хартії [168] (згідно зі статтею 4, Україна взяла на себе
зобов’язання визнати право чоловіків i жінок, які працюють, на рівну винагороду за
працю рівної цінності). Треба зауважити, що кожен із вище наведених нормативноправових актів ратифікований Україною, а отже, є складовою законодавства
України.
Водночас принцип рівної оплати праці жінок і чоловіків так і не ліг в основу
національного законодавства про працю нашої держави. Так звертаючись до норм
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Кодексу законів про працю України [4], варто наголосити, що стаття 94 лише
містить положення про те, що «розмір заробітної плати залежить від складності та
умов виконуваної роботи, професійний і ділових якостей працівника, результатів
його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації і
максимальним розміром не обмежується». У цій нормі не йдеться про забезпечення
рівної оплати праці для жінок і чоловіків, проте в контексті досліджуваного питання
варто зробити такі висновки: по-перше, диференціація розміру заробітної плати за
статевим принципом вітчизняним законодавцем не підтримується, хоча про це
прямо не йдеться; по-друге, держава визначає мінімальний рівень заробітних плат,
проте не може визначати максимальний рівень; по-третє, визначення розміру
заробітної плати перебуває в компетенції роботодавця, а отже, уся проблематика
дисбалансу в нарахуванні та виплаті заробітної плати жінкам та чоловікам є певною
мірою практичною проблемою та проблемою правового регулювання. При цьому ця
проблема не є вирішеною і в тексті проєкту Трудового кодексу України [169], який
також не містить положень про рівність оплати праці жінок і чоловіків. Так само
стаття 21 Закону України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24.03.1995 [108]
містить положення про заборону будь-якого зниження розмірів оплати праці
залежно від статі, проте не встановлює чіткого правила, згідно з яким кожен
працівник незалежно від статі має право на рівну оплату за рівноцінну працю. А
отже, по суті, чинне законодавство про працю України не містить чітких положень,
які забезпечують рівність прав і свобод жінок і чоловіків на рівну оплату однакової
праці.
Відсутність у законодавстві положень, які гарантують рівну оплату жінок і
чоловіків певною мірою компенсується завдяки передбаченню відповідного
положення в статті 17 Закону України «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 № 2866-IV [2], у якій законодавець
встановив обов’язок роботодавця здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків
при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці. Однак варто враховувати, що
відповідний нормативно-правовий акт є декларативним документом, адже не
містить чітких механізмів подання скарг та покарань за порушення прав. Тому, якщо
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Кримінальний кодекс України [127] та Кодекс України про адміністративні
правопорушення [126] також не було узгоджено із зазначеним нормативноправовим актом. А отже, варто погодитись із Т.О. Марценюк та С. М. Оксамитною в
тому, що Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків» насправді має більшою мірою рамковий характер та не містить реальних
механізмів упровадження ґендерної рівності та контролю за цим процесом [170, с.
3–4]. Отже, проблема дисбалансу в рівні заробітних плат чоловіків та жінок, по суті,
обумовлена двома факторами: 1) недосконалістю національного законодавства про
працю, яке не передбачає відповідних норм про забезпечення рівності заробітної
плати, незважаючи на те, що відповідні норми передбачені у змісті міжнародних
нормативно-правових актів, ратифікованих Україною; 2) роботодавець не несе
відповідальності за порушення рівноправ’я чоловіків та жінок. Щодо останнього
фактору, Human Rights Watch, провівши дослідження, зауважив, що «коли
роботодавці відмовляли жінкам під час прийняття на роботу і на це була причина,
зумовлена підніманням важких предметів, роботодавці не вдавалися до пояснень»
[171, с. 29]. Тобто роботодавці не мають наміру наймати жінок на деякі види робіт
через те, що законодавством про працю України для жінок передбачено пільги при
їх виконанні, а також вони не несуть за це жодної відповідальності.
Потрібно звернути увагу на те, що порушення норми статті 17 Закону України
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 №
2866-IV [2] можливе і в інші способи. Наприклад, у цій статті також передбачено,
що «роботодавцям забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії пропонувати
роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може
виконуватися виключно особами певної статі, висувати різні вимоги, даючи
перевагу одній із статей, вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості
про їхнє особисте життя, плани щодо народження дітей». У зв’язку з цим О.І.
Кисельова та О.О. Тимошенко дійшли висновку, що ця проблема зумовлена
розмитим

законодавчим

формулюванням

«специфічна

робота»,

оскільки

законодавством воно не визначене і це надає змоги роботодавцям користуватися
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цією прогалиною і встановлювати умови щодо віку та статі у відборі кандидатів.
[164, с. 124]. Однак, на переконання автора, основною причиною таких порушень
все ж таки є відсутність відповідальності за їх вчинення.
Отже, на сьогодні двома ключовими проблемами забезпечення ґендерної
рівності у трудових правовідносинах є: 1) порушення принципу рівної оплати праці
чоловіків і жінок за аналогічну роботу; 2) відсутність норм, які встановлюють
відповідальність роботодавців за порушення в питаннях ґендерної рівності.
Для вирішення першої проблеми пропонується доповнити статтю 94 Кодексу
законів про працю України таким положенням: «Власник або уповноважений ним
орган виплачує працівникам рівну винагороду за виконану ними роботу рівної
цінності без будь-яких обмежень чи привілеїв за ознакою статі». Аналогічне
положення варто закріпити в Трудовому кодексі України у разі його прийняття та
статті 21 Закону України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24.03.1995.
Окрім цього, зважаючи на здійснене в цій роботі дослідження, можна
ствердно говорити про те, що змін потребує також стаття 15 Закону України «Про
оплату праці» № 108/95-ВР від 24.03.1995 [108], яку, на думку автора, необхідно
доповнити частиною 4 такого змісту:
«[…] 4. Роботодавець зобов’язаний надавати щорічний звіт про рівність в
оплаті праці центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику
з нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.
Звіт повинен містити інформацію про перелік посад, посадові обов’язки,
кількість працівників жінок і чоловіків та розміри їх середньомісячної заробітної
плати.
Інформація, надана у звіті, є конфіденційною та не може бути розголошена
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з нагляду та
контролю за додержанням законодавства про працю без дозволу роботодавця за
винятком випадків, встановлених у законодавстві».
Так контроль та нагляд за дотриманням принципу рівності в оплаті праці та
встановлення чіткого критерію оцінювання, яким виступає відсоток різниці у
винагороді, є гарантіями дотримання законодавства. Уточнення змісту посадових
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обов’язків, рівної цінності працівників, однакових функцій і завдань дозволить
усунути можливість подвійного тлумачення та використання різних назв посад для
виконання однакових за своєю сутністю трудових функцій. Зі свого боку, такі зміни
дозволять захистити інтереси роботодавців, які не бажають розголошувати
відомості про заробітні плати, які вони сплачують іншим працівникам. Тому в разі
дотримання законодавцем вимог законодавства конфіденційність заробітної плати
буде збережено.
Вирішення проблеми відсутності норм, які встановлюють відповідальність
роботодавців за порушення в питаннях ґендерної рівності, пропонується вирішити
шляхом внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Так Главу 5 «Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я
населення» варто доповнити ще однією статтею «Порушення вимог законодавства
про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Щодо санкцій, то
можна скористатися санкціями, передбаченими за порушення вимог законодавства
про працю та про охорону праці, оскільки це найближчі адміністративні
правопорушення до порушень забезпечення ґендерної рівності в трудових
правовідносинах. Утім є очевидним, що в кінцевому підсумку законодавець може
встановити інші санкції. Зміст цієї статті пропонується закріпити в такій редакції:
«Порушення вимог законодавства про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків.
Порушення

вимог

законодавства

про

забезпечення

рівних

прав

та

можливостей жінок і чоловіків, зокрема ненадання рівних прав та можливостей у
працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці,
учинення порушень умов праці, які дозволяють жінкам і чоловікам здійснювати
трудову діяльність на рівній основі, учинення порушень у забезпеченні жінкам і
чоловікам можливості суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками,
учинення порушень у разі здійснення оплати праці жінок і чоловіків за однакової
кваліфікації та однакових умов праці, порушення вимог щодо вжиття заходів щодо
створення безпечних для життя і здоров’я умов праці, порушення вимог щодо
вжиття заходів з унеможливлення та захисту від випадків сексуальних домагань та
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інших проявів насильства за ознакою статі, порушення заборони пропонувати
роботу в оголошеннях (рекламі) про вакансії лише жінкам або лише чоловікам, за
винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної
статі, порушення заборони висувати різні вимоги, надаючи перевагу одній із статей,
вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їхнє особисте життя,
плани щодо народження дітей, порушення вимоги здійснювати позитивні дії,
спрямовані на досягнення збалансованого співвідношення жінок і чоловіків у різних
сферах трудової діяльності, а також серед різних категорій працівників, а також інші
порушення умов Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків» – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян –
суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
У Кодексі України про адміністративні правопорушення закріплено, що
повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї
статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або ті самі
діяння, учинені щодо вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх
замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, – тягнуть за собою
накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно
від форми власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від ста до
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» [126].
Варто зазначити, що порушення вимог законодавства про забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків, зокрема щодо працевлаштування, часто
відбувають за мовчазної згоди суспільства. Особливо яскраво це проявляється під
час повідомлення про наявні вакансії, текст яких досить часто містить
дискримінаційні вимоги. При цьому власники рекламних ресурсів, що розміщують
такі вакансії, не здійснюють жодних дій для вирішення цієї проблеми, оскільки
відповідальність за зміст реклами лежить виключно на рекламодавцеві (тобто
роботодавцеві, який розміщує інформацію про вакантні посади), а обов’язок
видалення таких оголошень чинним законодавством не передбачено.
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Для вирішення цієї проблеми необхідно вдосконалити статтю 24-1 Закону
України «Про рекламу» № 270/96-ВР від 03.07.1996, у частині 1 якої визначено, що
в рекламі про вакансію (прийом на роботу) заборонено вказувати вік, пропонувати
роботу лише жінкам чи чоловікам, установлювати вимоги, які надають перевагу
одній зі статей, а в частині 3 цієї ж статті встановлено відповідальність для
рекламодавця.
Для вирішення проблеми відсутності норм, які встановлюють відповідальність
роботодавців за порушення у питаннях ґендерної рівності, пропонується доповнити
статтю 24-1 Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996 № 270/96-ВР частинами 4
та 5 такого змісту:
«[…] 4. У разі виявлення порушень частини 1 чи 2 цієї статті
розповсюджувачем реклами, розповсюджувач реклами зобов’язаний видалити
рекламу та повідомити про виявлене порушення Фонд загальнообов’язкового
державного соціального страхування у разі безробіття.
5. Порушення обов’язку розповсюджувача реклами, встановленого у ст. 4 цієї
статті щодо видалення реклами та/чи повідомлення Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування в разі безробіття є підставою застосування
фінансових санкцій

Фондом

загальнообов’язкового

державного

соціального

страхування в разі безробіття у формі штрафу в п’ятикратному розмірі мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення».
Внесення

таких

змін

мотивуватиме

власників

рекламних

ресурсів

попереджувати дискримінацію в працевлаштуванні, а також сприятиме розробці
нових цифрових механізмів оперативного виявлення порушень.
Також для уникнення подвійного тлумачення норм щодо реклами вакансій та
запобігання дискримінації під час працевлаштуванні необхідно в частині 1 статті 241 Закону України «Про рекламу» № 270/96-ВР від 03.07.1996 та частині 3 статті 17
Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
№ 2866-IV від 08.09.2005 [2] вилучити формулювання «за винятком специфічної
роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі». В умовах
поширення ґендерної рівності, скасування переліку робіт, виконувати які жінкам
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заборонено, уживання такого формулювання є застарілим та не відповідає
виділеним

у

забезпечення

цій

роботі

ґендерної

особливостям

рівності

в

сучасного

трудових

правового

правовідносинах,

регулювання
тенденціям

забезпечення рівності прав та свобод жінок і чоловіків та міжнародним стандартам.
Підсумовуючи аналіз проблем забезпечення ґендерної рівності в трудових
правовідносинах, варто звернути увагу на те, що в сучасній науковій літературі в
цілому розглядається значно ширший комплекс проблем у цій сфері. Проблема
забезпечення ґендерної рівності в трудових правовідносинах є однією із
найгостріших у контексті забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків, а
тому постійно перебуває в колі зору науковців. Виділення саме цих проблем у
рамках проблематики забезпечення ґендерної рівності в трудових правовідносинах
обумовлене такими причинами: по-перше, порушення принципу рівної оплати праці
чоловіків і жінок є проблемою, на яку найчастіше звертають увагу вітчизняні
науковці, а саме існування такої проблеми підтверджується статистичними даними;
по-друге, проблема відсутності відповідальності роботодавців за порушення
принципів ґендерної рівності, на думку автора, є ключовою, адже недотримання
вимог Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків» № 2866-IV від 08.09.2005 [2] має санкціонуватись державою.
Загалом сфера рівності прав і свобод жінок і чоловіків сама собою є однією з
найбільш дискусійних у світі, тому загальносвітові тенденції відображаються і на
Україні. У цілому стан забезпечення ґендерної рівності в Україні є гіршим, аніж у
провідних державах світу, проте спостерігаються позитивні тенденції до його
покращення.
Стан теоретичного забезпечення ґендерної рівності в нашій державі є
неоднозначним. З одного боку, в Україні прийнято спеціальне законодавство, у
якому визначено ключові для цієї сфери терміни. У нашій державі спостерігається
політика до фемінізації мови, відповідна ґендерно нейтральна лексика стає
звичнішою для суспільства. Окрім того, це питання постійно перебуває в полі зору
вітчизняних науковців, тому позитивні тенденції до розв’язання наявних питань,
безумовно, є. З іншого боку, низка теоретичних проблем забезпечення ґендерної
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рівності все ще залишається актуальною і певного короткострокового шляху для їх
вирішення не існує.
Серед ключових сфер, які потребують вирішення проблем забезпечення
рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні, було виділено чотири: сфера
забезпечення балансу прав жінок і чоловіків, сфера безпеки і оборони, політична
сфера та трудова сфера.
3.2. Конституційні та законодавчі засади забезпечення рівності прав і
свобод жінок і чоловіків у країнах ЄС: шляхи для запозичення в Україну
Ратифікація Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку; та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами – з іншого [99] не лише надала Україні можливість стати
повноцінним членом Європейського Союзу, а й забезпечила нашу державу
рекомендаціями

з

проведення

реформ

для

досягнення

відповідності

Копенгагенським критеріям. Також у статті 419 Угоди було передбачено обов’язок
України та Європейського співтовариства посилити діалог та співробітництво сторін
з низки питань, зокрема щодо забезпечення ґендерної рівності та недискримінації.
Так само статтею 420 визначено, що така співпраця має спрямовуватись на
забезпечення рівних можливостей для чоловіків і жінок у сфері зайнятості, освіти та
навчання, економічної та суспільної діяльності, а також у процесі ухвалення рішень.
Співпраця України та європейських держав у таких питаннях є важливою із огляду
на те, що у процесі формування та вдосконалення вітчизняного законодавства наша
держава має орієнтуватися на провідну європейську практику забезпечення
ґендерної

рівності.

Саме

тому

в

питаннях

удосконалення

національного

законодавства для України є корисним досвід країн ЄС.
У

європейських

країнах

ґендерна

рівність

забезпечується

правовим

зрівнянням можливостей жінки й чоловіка. Правові системи країн Європейського
Союзу враховують ґендерні відмінності, але при цьому наділяють жінок і чоловіків
рівним соціальним статусом. Також у європейських державах постійно ведеться
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боротьба наявними ґендерними стереотипами. Ґендерні відносини є об’єктом
правового регулювання та важливим елементом правових систем. Окрім того, у
країнах

Європейського

Союзу

провідне

місце

відводиться

практиці

правозастосування та розробці й прийняттю ґендерно-розвиненого законодавства,
запровадження якого забезпечує досягнення принципу ґендерної рівності. Тому
конституції та правові акти, які забезпечують ґендерну рівність у європейських
державах, становлять для України практичний та науковий інтерес.
Необхідність розвитку в Україні правових засад ґендерної рівності, їх
своєчасна модернізація та реалізація не викликає жодних сумнівів. Дослідження вже
продемонструвало, що сучасна законодавча база де-юре гарантує чоловікам і жінкам
в Україні рівні права і свободи, проте неефективно реалізується на практиці.
Початковий етап процесу реформування законодавства України для забезпечення
рівності прав і свобод жінок вже було успішно реалізовано: Україна ратифікувала
міжнародне законодавство у сфері забезпечення ґендерної рівності, прийнято Закон
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» № 2866IV від 08.09.2005 [2], регулярно вносяться зміни до нормативно-правових актів
національного законодавства, щоб зрівняти у правах і свободах жінок і чоловіків,
ґендерна політика в Україні на сьогодні формується на основі міжнародних
нормативно-правових

актів,

що

зближує

національне

законодавство

із

законодавствами європейських держав. Утім ґендерне право в Україні все ще
перебуває на стадії становлення, адже до цього часу залишаються актуальними та
невирішеними низка проблемних питань у сфері гендеру. Специфіка ґендерних
проблем України в загальних рисах відображає невідповідності в розумінні того, що
жінки та чоловіки є рівними у правах і свободах у всіх без винятку сферах, що,
безумовно, було спричинено багатовіковими стереотипами, а також системними
проблемами, до яких належать відсутність верховенства права, застарілі системи
соціального захисту, патріархальне розуміння балансу прав жінок і чоловіків тощо.
Згідно із Глобальним індексом ґендерного розриву Україна посідає нижчі позиції
порівняно з більшістю членів Європейського Союзу і при цьому індекс ґендерної
нерівності України є одним із найбільших серед країн ЄС. Ґендерна рівність в
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Україні може бути забезпечена за умови належного правового врегулювання статусу
чоловіків і жінок згідно з європейськими стандартами у всій системі національних
нормативно-правових актів. Тож сьогодні, поки Україна все ще визначається з
напрямами вдосконалення правового забезпечення ґендерної рівності, орієнтування
на практику європейських держав є одним із прийнятних та ефективних шляхів.
Проблема забезпечення ґендерної рівності є глобальною і актуальною для
кожної держави, утім варто підкреслити, що забезпечення ґендерної рівності в
країнах-учасницях Європейського Союзу різниться навіть на конституційному рівні.
Наприклад, згідно зі статтею 32 Хартії основних прав та свобод (Listina
základních práv a svobod), яка є відокремленою частиною Конституції Чехії (Ústava
České republiky) [139], жінкам під час вагітності гарантується особлива турбота,
захист трудових відносин та надання належних умов праці, а діти, народжені в
шлюбі чи поза ним, мають рівні права і свободи. Так само в статті 29 визначено, що
жінки мають право на підвищену охорону здоров’я під час праці. Встановлення
права на особливу турботу для вагітних жінок охоплює не лише трудові відносини,
але й право на додаткові гарантії охорони здоров’я, послаблення навантаження,
збільшену тривалість відпочинку та підвищення соціального забезпечення [139, с.
167]. Як і будь-яке закріплення норми в Конституції як найвищому за юридичною
силою нормативно-правовому акті, право на особливу турботу не може бути
скасованим чи звуженим на рівні законів чи підзаконних актів, що слугує гарантією
захисту прав жінок навіть у разі спроби скасування окремих гарантій.
Конституція Італії (Costituzione della Repubblica Italiana) [6] у частині 6 статті
117 визначає, що регіональні закони повинні усувати будь-які перешкоди, що
заважають повній рівності чоловіків і жінок у соціальному, культурному,
економічному житті, та повинні сприяти рівному доступу чоловіків і жінок на
виборні посади. У кожному з регіонів Італії можуть існувати власні особливості
щодо культури, економіки, домінантних професій і видів підприємницької
діяльності та навіть кліматичних умов. У такій ситуації забезпечити на державному
рівні належний захист ґендерної рівності є неможливим.
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Комплексно рівність прав і свобод чоловіків і жінок закріплена в Конституції
Швейцарії (Costituzione federale della Confederazione Svizzer) [172]. Так, окрім
рівності в шлюбі та трудових відносинах, у статті 31 передбачено, що «особа,
піддана арешту, негайно доставляється до судді – жінки чи чоловіка»; у статті 145
визначено, що «союзний канцлер – жінка чи чоловік, обираються строком на 4
роки» тощо. Варто підкреслити, що формулювання «жінка чи чоловік» уживається в
законодавстві стосовно кожної посади органу державної влади чи місцевого
самоврядування. Це зроблено для того, щоб уникнути будь-яких неправильних
тлумачень щодо можливості обмеження прав жінок чи чоловіків, що перебувають на
публічних посадах, обов’язкового доповнення їх посади такою ж, на якій
перебуватиме особа протилежної статі або ж скорочення строку перебування на
такій посаді.
Особливу увагу політичній рівності прав і свобод чоловіків і жінок приділено
в Конституції Австрії (Bundesverfassung der Republik Österreich) [6], адже в частині 3
статті 23а визначено право «чоловіків і жінок, які станом на 1 січня року виборів
досягнули 19 років», брати участь у виборах. Важливо, що вік для набуття права
бути обраним до політичної партії чи парламенту є рівним для осіб обох статей, що
підкреслює законодавчо підтверджену рівність у фізичному та психологічному
розвитку чоловіків і жінок. Закріплення в Конституції такого права дозволяє
обраним особам ефективніше представляти інтереси кожної вікової групи та статі.
У Конституції Португалії (Constituição da República Portuguesa) [69] у частині
«h» статті 9 встановлено обов’язок держави сприяти підтримці рівності чоловіків і
жінок. Так само в статті 109 здійснено уточнення, згідно з яким участь чоловіків і
жінок у політичному житті є умовою та важливим інструментом зміцнення
демократичності. Закон повинен сприяти рівності в здійсненні політичних та
цивільних прав, відсутності дискримінації за ознакою статті під час доступу до
політичних посад. У такий спосіб сприяння реалізації принципу ґендерної рівності,
забезпечення та захист рівності прав і свобод чоловіків і жінок повинні мати
постійний характер для забезпечення сталого розвитку та ефективному реагуванню
на потреби суспільства.
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Однак найбільшого прогресу в розв’язанні проблем забезпечення ґендерної
рівності серед країн Європейського Союзу досягли Скандинавські країни, які
характеризуються високорозвиненою правовою системою та демократичними
інститутами. У науковій літературі одностайно відзначається, що Скандинавські
країни мають успішний досвід з упровадження ґендерних квот у політиці. У зв’язку
з цим О.А. Сурніна роз’яснює, що «для багатьох країн світу, і Європи зокрема,
характерною є ситуація, за якої чоловіки, у кращому разі вороже ставляться до
використання виборчих квот, дотримуючись думки, що представники обох статей
повинні проходити однакову процедуру обрання. У гіршому разі взагалі не
приховують свого небажання висувати жінок кандидатами в члени парламенту,
пояснюючи це або надто великим ризиком втрати місця, або невірою в їх
спроможність вирішувати державні справи» [161, с. 119]. Саме тому процес
запровадження квот у Скандинавських державах був тривалим та поступовим. Ідея
запровадження квотування впродовж тривалого часу натикалася на спротив, утім
роз’яснювальна кампанія з боку жіночого руху сприяла глибшому розумінню
масштабів і характеру дискримінації за ознакою статі.
Першими про квотування ще наприкінці 1960 років почали говорити шведські
соціал-демократи, а вже в 1970–1980-х роках вони стали усталеним явищем у
політичній практиці Швеції, Норвегії, Фінляндії [172, с. 26]. Як наслідок сьогодні в
країнах Скандинавії норми щодо ґендерних квот офіційно закріплені в державних
законодавчих актах Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії. Україна впровадила такий
досвід лише нещодавно, коли внесла зміни до Закону України «Про політичні
партії» № 2365-III від 05.04.2001 [162]. Як наслідок в Україні розмір квот, які
визначають мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому
списку кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному
окрузі, кандидатів у депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах на
сьогодні має становити не менше 30 відсотків від загальної кількості кандидатів у
виборчому списку, що є досить прогресивним положенням. Однак у країнах
Скандинавії, окрім квотування, було здійснено низку інших реформ, спрямованих на
забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків. Зокрема, були створені
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спеціальні комітети, комісії, міністерства з нагляду за дотриманням принципу
рівних можливостей для обох статей у всіх сферах життя. У зв’язку з цим А.І.
Табанова відзначає, що ефективність ґендерної політики Скандинавських країн
обумовлена передусім наданням жінкам можливості реалізовувати свої права – «при
10 % представництва можна виносити певні питання на порядок денний, але лише
при 40 % можна ці питання приймати та вирішувати» [173, с. 22]. Оскільки жінкам
надано широкі права в управлінні державою, питання ґендерної рівності в цих
державах є одним із пріоритетних. За даними ООН, 2000–2005 рр. Скандинавські
країни мали найкращі показники за «індексом людського розвитку», який
визначається протяжністю життя, доступністю освіти, рівнем розвитку органів
охорони здоров’я та соціального захисту. Лідирувала серед усіх країн Норвегія, а
Україна тоді посідала 102 місце із 174 держав. Скандинавські держави завдяки
зваженій соціальній політиці досягнули одного із найвищих рівнів освіти та
найвищого у Європі. У Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії дотримуються високих
стандартів медицини, соціального забезпечення, протягом десятиліть рівень
народжуваності значно перевищує середньоєвропейські показники, а рівень
смертності найнижчий. В.В. Ковтун стверджує, що між високим рівнем участі жінок
у прийнятті рішень і рівнем життя населення є пряма залежність [174, с. 302]. Отже,
дослідження досвіду Скандинавських держав є першочерговим для подальшого
запозичення його кращих зразків в Україну.
Отже, актуальність дослідження досвіду Скандинавських країн обумовлена
такою специфікою: 1) вони є державами, у яких досить давно сформувалось
розуміння рівності прав і свобод жінок і чоловіків; 2) завдяки ґендерному
квотуванню в політиці жінки отримали широке представництво в органах державної
влади, що дозволяє державам постійно вести політику забезпечення рівності прав і
свобод жінок і чоловіків в інших сферах.
Так Данія є країною з достатньо високим рівнем представництва жінок у
парламенті. Наприклад, унаслідок виборів 2011 року частка жінок-депутатів
становили 39,1%, а 2015 року – 37,4% [175]. Згідно із даними, які вже наводились, в
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Україні чисельність жінок у парламенті після нещодавніх виборів становить близько
20%, що, по суті, удвічі менше, аніж представництво жінок у данському парламенті.
На відміну від багатьох демократичних країн, зокрема й України, Данія не має
у своєму Законі про виборчі права спеціальних положень про надання жінкам певної
кількості місць у партійних списках кандидатів. Національна виборча комісія
вносила пропозиції з упровадження ґендерних квот, щоб гарантувати обом статям
певний рівень представництва в датському парламенті та органах законодавчої
влади регіонального і місцевого рівнів, але це суперечить Основному закону Данії
[175]. Так само в статті 71 Конституції України [1] визначено, що «вибори до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і
відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права». Рівне
виборче право означає зокрема заборону привілеїв чи обмежень кандидатів за
ознаками статі. Утім положення статті 8 Закону України «Про політичні партії» №
2365-III від 05.04.2001 [162] не суперечать змісту цього принципу, оскільки відсутні
розбалансування в бік будь-якої статі, а лише зазначено, що представництво кожної
зі статей має бути представлено мінімум 30% у виборчому списку. Це означає, що в
перспективі до Верховної Ради України та місцевих рад не можуть бути обрані
партії, сформовані як виключно із жінок, так і виключно із чоловіків, що в цілому є
позитивним у контексті забезпечення ґендерного балансу.
У Законі про проведення виборчих кампаній Данії визначено, що розподіл
депутатських мандатів здійснюється виключно за результатами фактичного
голосування. Однак, при цьому не існує правових норм, які забороняють партіям
запроваджувати добровільні ґендерні квоти. Наприклад, Соціалістична народна
партія Данії використовувала ґендерні квоти на парламентських виборах у 1980- х
роках, але в 1990-х квоти було скасовано. Соціал-демократи застосовують квоти для
формування керівного складу партії, а також комітетів, що назначаються урядом.
Червоно-зелений альянс також запровадив ґендерне квотування для своїх
представників у виконавчій владі [175]. Тобто впровадження обов’язкових
ґендерних квот для Данії не є актуальним, на відміну від таких країн світу, як
Україна, де представництво жінок у політичних виборних органах традиційно нижче

180
ніж 30%. Рівень усвідомлення важливості ґендерної рівності в Данії є достатнім для
того, щоб представництво жінок у парламенті було високим і без ґендерних квот.
Партії добровільно вносять до своїх списків достатню збалансовану кількість і
жінок, і чоловіків. Але при цьому варто звернути увагу на те, що після ухвалення в
Данії Закону про ґендерну рівність обов’язковою нормою в Данії стало рівне
представництво жінок і чоловіків у державних установах, радах, комісіях, комітетах.
А 2009 року до цього закону були внесені поправки, що сприяють ефективному
подоланню ґендерної асиметрії в державних установах усіх рівнів [175]. Тобто
виборні державні органи в Данії формуються без урахування ґендерних квот, проте
все ж таки представництво жінок і чоловіків у державних установах є
збалансованим. Саме тому ґендерна рівність забезпечується і в інших сферах
суспільного життя.
Іншим позитивним досвідом Данії, на який варто звернути увагу, є створення
спеціальних державних органів, які займаються реалізацією ґендерної політики.
Наприклад, такими органами є Міністерство з питань ґендерної рівності, Служба з
питань рівності статей, Національний центр досліджень і інформації з питань
рівності статей, Комітет з питань рівності статей, Рада з питань ґендерної рівності
(створена

ще

1975
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урядовий
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дотримання

міжнародних

домовленостей щодо проблем ґендерної рівності. Так посаду Міністра з питань
рівності в Данії було засновано після прийняття Закону про рівність статей 2000
року. Міністерство з питань ґендерної рівності відповідає за діяльність уряду в
галузі рівності статей, а також координує роботу інших міністерств, спрямовану на
забезпечення рівності. Міністр щорічно звітує перед парламентом про виконану
роботу, напрями запланованої діяльності, а також план дій, що передбачає
забезпечення рівності. Служба з питань рівності статей перебуває в підпорядкуванні
міністра та виконує роль його секретаріату. Завданнями Служби є підготовка
законодавчих і адміністративних актів з питань рівності, координація заходів для
забезпечення рівності, що ініціюються державними органами влади, тощо. Ще
одним органом, який здійснює діяльність у сфері забезпечення ґендерної рівності, є
Національний центр досліджень і інформації з питань рівності статей, який є
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політично незалежною установою. Завданнями цього органу є збір інформації,
підготовка та поширення документації, а також організація дебатів з проблем
ґендерної рівності. Черговим органом у сфері забезпечення рівності прав і свобод
жінок і чоловіків, який функціонує в Данії, є Комітет з питань рівності статей, який
розглядає скарги щодо дискримінації за статевою ознакою. Окрім цього, Комітет
консультує громадян, організації, органи влади, підприємства щодо процедури
подання скарг, пов’язаних з ґендерною дискримінацією [176, с. 149–150]. Щодо
інших органів, які так чи інакше діють у сфері ґендерної рівності, варто відзначити
консультативні центри з питань рівності при муніципалітетах і місцевих органах
влади, комітети з питань рівності при різних організаціях, університетах і
підприємствах, недержавні організації, які опікуються ґендерними питаннями,
зокрема Датське жіноче суспільство, «Жінки і розвиток», Жіноча рада Данії,
Чоловічий Форум тощо. При цьому державні органи Данії підтримують діяльність
таких громадських організацій. Н.А. Гербут наводить приклад щорічного
субсидіювання Міністерством з питань ґендерної рівності Жіночої ради Данії в
розмірі 1 мільйона датських крон, а також зазначає про регулярні зустрічі між
представниками влади та жіночих неурядових організацій тощо [175]. В Україні
роль спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків відіграє Міністерство
соціальної політики. Зокрема, Положенням про Міністерство соціальної політики
України [177] визначено, що відповідний орган розробляє заходи, спрямовані на
забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя
суспільства, формує Національний план дій щодо впровадження ґендерної рівності
узагальнює виконання державних програм з питань ґендерної рівності, здійснює в
межах повноважень, передбачених законом, контроль за дотриманням ґендерної
рівності під час вирішення кадрових питань у центральних і місцевих органах
виконавчої влади, здійснює разом з іншими центральними органами виконавчої
влади підготовку науково обґрунтованих пропозицій щодо забезпечення ґендерної
рівності, разом з іншими центральними органами виконавчої влади вживає заходів
до усунення дискримінаційних норм, виявлених за результатами ґендерно-правової
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експертизи законодавства та низку інших повноважень, пов’язаних із забезпеченням
ґендерної рівності. У багатьох органах утворено різноманітні консультативнодорадчі органи чи робочі групи із питань ґендерної рівності. Однак очевидно, що в
Данії система органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків є значно розвиненішою, а отже, такий досвід також є корисним для
України.
2011 року вперше в історії Данії прем’єр-міністром стала жінка – Гелле
Торнінг-Шмідт, лідер Соціал-демократичної партії. Експерти це розглядали як
величезний крок у розвитку паритетної демократії, проте попри обіцянки уряду
віддати жінкам половину міністерських посад, вони отримали лише дев’ять з
двадцяти трьох [175]. Варто відзначити, що в Україні жінка стала прем’єр-міністром
на декілька років раніше. При цьому Ю.В. Тимошенко була призначена на дану
посаду двічі – 4 лютого 2005 року та 18 грудня 2007 року. Однак це було
ймовірніше як виняток, аніж правилом, оскільки більше жінки в Україні не обіймали
високі державні посади. Але водночас потрібно відзначити, що в цьому аспекті
Україна перебуває на рівні Данії, оскільки із 17 членів нового українського уряду 11
міністрів – чоловіки, а 6 міністрів – жінки, тобто фактично третина, що цілком
відповідає тій ситуації, яка є характерною для Данії.
Окрім політичної сфери, доцільно звернути увагу на досвід Данії у
врегулюванні питання забезпечення ґендерної рівності в трудових правовідносинах.
Одна з найгостріших проблем України у цій сфері – це проблема ґендерного
дисбалансу в оплаті праці, яка була вирішена в Данії шляхом діалогу та побудови
партнерських відносин держави із приватним сектором. Як наслідок із січня 2007
року всі основні підприємства в Данії повинні збирати статистику із оплати праці з
ґендерною розбивкою [173, с. 23]. В Україні аналогічна статистика також ведеться,
про що вже йшлося. У цьому аспекті суттєву роль відіграло сприйняття ґендерної
рівності в суспільстві. За рівних умов роботодавці в Данії добровільно урівняли
чоловіків і жінок в оплаті праці, тоді як в Україні чоловіки отримують вищу
заробітну плату за однакову із жінками працю. Така ситуація є ідентичною до тієї,
яка спостерігається в політичній сфері Данії, де відсутність квотування участі жінок
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у виборчих списках партій ніяк не відображається на їх присутності в парламенті
держави, яка є традиційно кількісно високою. Тобто головним завданням України на
сучасному етапі є формування в суспільстві розуміння ґендерної рівності. Це
допустимо здійснювати і тим шляхом, яким пішов вітчизняний законодавець –
шляхом установлення квот іа норм. Варто враховувати, що процеси забезпечення
рівності прав і свобод жінок і чоловіків у Данії відбуваються протягом багатьох
десятиліть. Україна порівняно з Данією все ще перебуває на початковому етапі
свого розвитку в цій сфері, а тому не кожна практика цієї держави спрацює у
вітчизняних умовах.
Також у науковій літературі звертається увага на те, що в Данії Закон про
робочі години надає право працівницям і працівникам вимагати зменшення
робочого часу чи можливості для часткової зайнятості без втрати роботи. Як
відзначає А.І. Табанова, «така гнучкість надає можливість жінкам поєднувати
роботу з, наприклад, вихованням дитини, що спонукає 42% працівниць і працівників
використовувати саме таку схему» [173, с. 23]. Утім варто зазначити, що в такий
спосіб урегульовується робочий час і в Україні. Наприклад, статтею 56 Кодексу
законів про працю України [4] передбачено можливість установлення режиму
неповного робочого дня або неповного робочого тижня, зокрема на прохання
вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років, або дитину з
інвалідністю, зокрема таку, що перебуває під її опікуванням, або доглядає за хворим
членом сім’ї відповідно до медичного висновку. При цьому оплата праці за таких
обставин провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від
виробітку, і це ніяк не може впливати на обмеження обсягу трудових прав
працівників. Тож у цьому контексті законодавство Данії є зіставним із нормами
вітчизняного законодавства про працю.
Отже, досвід Данії в забезпеченні рівності прав і свобод жінок і чоловіків
показав, що всі успіхи держави є результатом, напрацьованим за десятки років
комунікації держави із суспільством. На сьогодні Данія не потребує ґендерних квот
та встановлення спеціальних нормативів, оскільки в суспільстві сформовано чітке
розуміння того, що жінки і чоловіки мають рівні права і свободи, мають однакові
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права на участь у керівництві державними процесами, претендують на отримання
зіставної заробітної плати тощо. Наприклад, в Україні все ще необхідно такі
моменти закріплювати нормативно. Тому, щоб запозичити досвід Данії, Україні
необхідно пройти той шлях, який пройшла ця держава для формування в суспільстві
розуміння сутності ґендерної рівності. Серед перспективних шляхів запозичення
досвіду Данії в забезпеченні рівності прав і свобод жінок і чоловіків, виділимо два
напрями:
1) забезпечення рівного представництва жінок і чоловіків у державних
установах;
2) створення спеціальних установ, до компетенції яких належить забезпечення
ґендерної рівності.
Так виділений перший напрям запозичення досвіду Данії є важливим, тому що
забезпечення рівного представництва жінок і чоловіків в управлінні державними
процесами сприятиме поширенню принципів ґендерної рівності на всі інші сфери.
Рівне представництво дозволить уникнути дисбалансу в правах на користь кожної із
статей. Для цього пропонується внести такі зміни до змісту Закону України «Про
державну службу» № 889-VIII від 10.12.2015:
1) статтю 19 «Право на державну службу» пропонується доповнити частиною
5 такого змісту: «5. Реалізація громадянами права на державну службу здійснюється
із урахуванням забезпечення рівного представництва жінок і чоловіків на державній
службі»;
2) зміст частину 2 статті 22 «Конкурс на зайняття посад державної служби»
пропонується сформулювати так: «2. Проведення конкурсу здійснюється з
урахуванням рівня професійних компетентностей, особистих якостей, досягнень
кандидатів

на

зайняття

посади

та

із

урахуванням

забезпечення

рівного

представництва жінок і чоловіків на державній службі».
Іншим напрямом запозичення досвіду Данії є створення спеціальних
державних органів, які займаються реалізацією ґендерної політики. Сьогодні в Данії
функціонує мережа таких органів, тоді як в Україні їх функції виконує Міністерство
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соціальної політики України. Тож на основі досвіду Данії запропоновано створити в
Україні такі органи та прийняти відповідні положення, які врегулюють їх діяльність:
1) Міністерство України з питань ґендерної рівності – орган, відповідальний за
діяльність уряду у сфері забезпечення рівності статей, у компетенції якого буде
координація роботи інших міністерств щодо політики, яка відповідає принципу
рівності прав і свобод жінок і чоловіків;
2) орган, який перебуватиме у підпорядкуванні Міністерства України з питань
ґендерної рівності, до компетенції якого належатиме підготовка законодавчих і
адміністративних актів з питань забезпечення ґендерної рівності та координація
заходів забезпечення рівності;
3) спеціальний орган позасудового врегулювання суперечок, які виникають
щодо забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні, який
розглядатиме скарги щодо дискримінації за статевою ознакою.
Наступною Скандинавською державою, досвід якої варто проаналізувати в
рамках цього дослідження, є Швеція, яку навіть серед інших країн Скандинавії
виділяють як особливу та прогресивну в контексті впровадження ідей ґендерної
рівності. Так за останні сімдесят років шведські жінки надійно утвердились на
ключових позиціях державного рівня. Сьогодні 47,3% шведського парламенту
займають жінки [174, с. 301]. При цьому процес становлення ґендерної рівності у
Швеції, як і в Данії, пройшов тривалий шлях свого розвитку.
Як відзначається в науковій літературі, ще у 1920-х роках шведські жінки
отримали низку прав і свобод, такі як право голосу, доступ до інституції освіти,
більше прав у шлюбі та материнстві тощо. Поступово жінки набували все більше
можливостей у поєднуванні репродуктивної праці з продуктивною та участі в
суспільному житті країни. Наприклад, уже на початку 70-х років ХХ ст. у керівних
владних органах Швеції жінки становили 14-15%, а наприкінці 80-х років – 40%.
Тобто показники півстолітньої давності є близькими чи навіть вищими за ті, які є
характерними для сучасної України. Так само у швецькому парламенті частка жінок
за останні 15 років стабільно становила 40-45%, а в складі уряду – 50%, що, як уже
зазначалося, є найвищими показниками у Європі [178, с. 82]. При цьому зміни в
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розумінні ґендерної рівності стосувались не лише участі жінок у політиці. На думку
Т.С. Бурейчак та Т.О. Марценюк, якщо на початку розбудови соціальної сфери у
Швеції жінок вважали «репродуктивними одиницями» і «резервною робочою
силою», то вже в 90-х рр. ХХ ст. у Швеції було здійснено акцент на поширенні
репродуктивної сфери на чоловіків. Розпочалось формування суспільної думки, яка
становить сьогодні основу забезпечення ґендерної рівності у Швеції. Необхідність
заміни застарілого підходу обумовлювалась тим, що жінки порівняно із чоловіками,
позбавлені часу як важливого ресурсу, оскільки через наявність дітей змушені
працювати неповний робочий день, унаслідок чого отримують пізніше значно менші
пенсії, тому роль чоловіка як основного годувальника родини має бути обмежена.
Натомість цього розпочалось формування громадської думки про можливість для
чоловіків бути «залученими татами» [179, с. 190–191]. Саме в цьому і вбачався шлях
до просування ґендерної рівності – питання батьківства почало сприйматись не як
жіноче, а як таке, що стосується всього суспільства. Це призвело, зокрема, до
поширення декретних відпусток серед чоловіків.
Так само державна політика Швеції щодо жінок здійснюється у відмінному від
політики щодо чоловіків напрямі, а також вона пов’язана із зрівнянням жінок і
чоловіків на ринку праці. Для цього створюються умови, щоб жінки мали однакові з
чоловіками умови для оплачуваної праці та однакову з чоловіками оплату праці
[179, с. 191]. Отже, з одного боку, провадиться політика зменшення ґендерної
сегрегації на ринку праці, з іншого – відбувається стимулювання участі чоловіків у
веденні домогосподарства та догляді за дітьми. Тобто у Швеції фактично здійснено
відхід від стереотипних уявлень ролі жінок, як матерів і домогосподарок, і чоловіків
як годувальників шляхом надання жінкам ширших можливостей для реалізації у
трудовій сфері, а також стимулювання чоловіків до часткового взяття на себе ролі
домашнього господаря та вихователя для дітей. У результаті сприятливі умови для
поєднання материнства та батьківства із трудовою зайнятістю призвели до того, що
сьогодні Швеція є європейською державою з одним із найвищих показників
народжуваності.
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Водночас статистичні показники свідчать про те, що не варто робити висновки
про зміну соціальних ролей чоловіків і жінок у Швеції. Так 2011 року чоловіки
взяли 24% часу декретної відпустки, тоді як жінки - 76%. Отже, жінки досі
переважно займаються вихованням дітей після їх народження. Інші статистичні дані
свідчать про те, що з 1990 року у Швеції час жінок, який вони витрачають на
неоплачувану працю в домогосподарстві, скоротився на 1 годину за день і становить
близько 3,5 години, тоді як для чоловіків він зріс на 8 хвилин і становить 2,5 години.
Так участь чоловіків у домогосподарстві не зросла суттєво, так само як і зменшення
задіяння жінок у домашній праці є меншим, аніж можна було б уявити. Також
доречно зазначити, що 2011 року 77% жінок і 83% чоловіків працездатного віку
були залучені до трудової сфери. А отже, не варто вести мову про чоловіків чи
жінок-домогосподарок у Швеції [179, с. 192]. Усі наведені дані дозволяють зробити
висновок, що, незважаючи на ширше ніж в інших європейських країнах та Україні
залучення чоловіків до батьківства та домогосподарства, не варто робити висновки
про зміни соціальних ролей чоловіків і жінок у Швеції. Просто тепер їх функції
справедливіше розподілені і в жінок з’явились кращі можливості для реалізації в
трудовій сфері. Однак у результаті жінки, як і раніше, більше часу приділяють
домогосподарству, аніж чоловіки, а чоловіки так само, як і раніше, працюють та
забезпечують сім’ю власною працею, проте на рівних засадах із жінками.
Такий підхід до забезпечення ґендерної рівності відобразився на низці сфер.
Наприклад, у політичній сфері були запроваджені так звані «м’які квоти»,
обов’язкові для конкурсів на керівні посади в політичних структурах. «М’яка квота»
означає обов’язкову участь у конкурсі на одне місце представників обох статей [172,
с. 26]. Це означає, що чоловікам і жінкам надано рівні можливості на зайняття
керівної посади, утім на саму посаду буде призначена та особа, яка є достойною. На
підставі

аналізу

досвіду

Данії

було

запропоновано

забезпечити

рівне

представництво чоловіків і жінок в органах державної влади. Так для сучасної
України більш доречним є саме такий підхід, адже зміна підходів до розуміння
ґендерної рівності потребує радикальних змін, тим більше, що в законодавстві
Швеції наявні норми щодо квотування. Наприклад, у Швеції партії прийняли
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рішення, згідно з яким у партійних виборчих списках має бути такий порядок: якщо
один номер партійного списку представляє одна стать, то наступний – інша [178, с.
82]. Отже, забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків у Швеції
характеризується такими особливостями: по-перше, конкурси на зайняття вакантних
посад державної служби здійснюються за принципом «м’яких квот», що означає
рівне представництво жінок і чоловіків у конкурсі, утім вибір кандидата за
професійними, а не статевими критеріями; по-друге, при відборі кандидатів до
партійних виборчих списків принцип квотування все ж таки застосовується, при
чому, по суті, за пропорціями 50 % представників кожної статі.
Сфера трудових правовідносин, не зважаючи на високу задіяність жінок в
оплачуваній праці, є ґендерно сегрегованою. За такої умови спостерігається декілька
закономірностей, на які вказують Т.С. Бурейчак та Т.О. Марценюк: 1) чоловіки все
ще домінують у технічних та інших професіях, які прийнято вважати чоловічими
(оптова торгівля, сільське та лісове господарство, рибальство, промисловість та
будівництво), тоді як жінки переважно залучаються до професій, пов’язаних із
доглядом за дітьми, до шкільної освіти, сфери охорони здоров’я та сфери послуг; 2)
чоловіки більше представлені в приватному бізнесі, тоді як для жінок передбачено
сприятливі умови для зайнятості в бюджетній сфері, де жінкам також легше
отримати неповну зайнятість (2011 року 32 % жінок, залучених до трудової сфери,
мали неповну зайнятість, тоді як серед чоловіків відповідний показник становив
10%); 3) робочий час жінок залежить від кількості та віку дітей, тоді як для
чоловіків така залежність відсутня [179, с. 192]. Це означає, що, незважаючи на
специфіку моделі ґендерної рівності у Швеції, традиційні стереотипи щодо ролі
чоловіків і жінок у загальних рисах зберігаються. Зважаючи на закономірності,
специфіка залучення жінок і чоловіків до трудової сфери в цій державі є близькою
до специфіки, характерної для України. Однак існує низка аспектів, у яких
становище ґендерної рівності в Швеції та Україні все ж таки різниться.
Одним із таких аспектів є різниця в оплаті праці чоловіків і жінок. Зазвичай
жінки заробляють менше за чоловіків, і це пояснюється переважно відмінностями
між їхніми професіями, галузями, у яких вони працюють, посадами, складністю
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роботи, яку виконують чоловіки, стажем їх роботи, віком, рівнем освіти, повною або
неповною зайнятістю тощо. Проте, як уже зазначалося, однією із найголовніших
проблем забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків у сфері трудових
правовідносин є необґрунтована різниця в оплаті праці, яка не має вище наведених
передумов. Т. О. Марценюк і Д. О. Чечеринда наводять статистичні дані, згідно з
якими жінки у Швеції в середньому отримують 84 % заробітної плати чоловіків та
72 % заробітної плати чоловіків за умов однакової професії та галузі, у якій вони
працюють. Так само в Україні такі показники становлять 52% та 66% відповідно
[180, с. 52]. Попри те що у Швеції проблема рівності в оплаті праці жінок і чоловіків
все ж таки забезпечена краще, аніж в Україні, варто наголосити, що вона повністю
ще не вирішена. Це дозволяє зробити висновок, що для цієї держави також
характерне хибне стереотипне бачення того, що жінка не здатна виконувати
однакову роботу на рівні із чоловіками, яке є однією із ключових проблем
забезпечення ґендерної рівності в Україні. При цьому відповідно до Закону проти
дискримінації роботодавці зобов’язані, зокрема, прагнути скасувати і запобігати
розриву в заробітній платі та інших умовах працевлаштування жінок і чоловіків. Усі
роботодавці мають проводити аналіз заробітної плати раз на три роки. Крім того, усі
роботодавці, які мають принаймні 25 працівників, зобов’язані раз на три роки
розробляти плани дій щодо забезпечення рівної оплати праці [181, с. 89]. На думку
автора, такий досвід міг би бути корисним для України, адже, по суті, в нашій
державі на роботодавців не покладається жодних обов’язків щодо забезпечення
рівності заробітної плати чоловіків та жінок. Єдиний показник, який контролюється
державою, – заробітна плата не може бути нижчою, аніж встановлений законом
мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму
праці. У всіх інших випадках роботодавець наділяється правом самостійно
визначати розміри оплати праці своїх працівників. І, як свідчить статистика,
унаслідок цього жінки переважно отримують нижчу заробітну плату, аніж чоловіки.
Щодо інших особливостей забезпечення рівності прав і свобод жінок і
чоловіків у трудових правовідносинах у Швеції, треба відзначити, що у сфері
трудових правовідносин, як і у державній службі, також застосовується «м’яке
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квотування», яке є обов’язковим у конкурсах на керівні посади в бізнесових
структурах [173, с. 22]. Тобто в жінок і чоловіків є рівні можливості на здобуття
керівних посад, і, як наслідок, вибір здійснюється з урахуванням професійних
навичок та особистих якостей.
Отже, підсумовуючи аналіз шведського підходу до вирішення проблем
забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків можна стверджувати, що він
порівняно із іншими державами приніс чи не найвідчутніші результати. Як і у
випадку з Данією, шведська модель формувалась протягом багатьох десятиліть,
тому на цей момент Україна не зможе досягти такого рівня ефективності в
короткотривалій перспективі. При цьому варто відзначити, що інформація, яка
наявна в наукових джерелах про шведський досвід, свідчить про те, що повне
становлення шведської моделі не завершилось і досі, хоча відповідно до
різноманітних звітів Швеція є однією із найбільш розвинених країн світу.
Специфіка шведської моделі полягає в побудові середовища, у якому в сім’ях
є два годувальники. Жінки здійснюють активне та ефективне входження на ринок
праці, а чоловіки заохочуються до участі в догляді за дітьми та в домогосподарстві.
При цьому не до кінця розв’язаними проблемами залишаються розриви в оплаті
праці, класифікації професій на «чоловічі» та «жіночі», все ж таки широкій участі
жінок у домогосподарстві, аніж чоловіків. Але, незважаючи на це, політика
залучення чоловіків до виховання дітей та домогосподарчої роботи вважається
успішною, оскільки внаслідок цього ролі чоловіків і жінок у суспільстві
перерозподіляються справедливіше. Окрім цього, Швеція втілює відповідний
принцип значно ефективніше, аніж інші держави, оскільки такі ідеї вже знаходять
підтримку в суспільстві.
Досвід упровадження політики ґендерної рівності на прикладі Швеції свідчить
про те, що поступове системне впровадження державної політики забезпечення
рівності прав і свобод жінок і чоловіків у довгостроковій перспективі гарантує
зростання якості життя всього населення. У короткостроковій перспективі Україна
вже використала найкорисніший досвід цієї держави – щодо залучення чоловіків до
ведення домогосподарства та догляду за дитиною. Завдяки недавнім змінам до
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законодавства в Україні сьогодні чоловіки мають можливість отримати відпустку
для догляду за дитиною. Так у статті 179 Кодексу законів про працю України [4]
визначено, що «на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана
відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до
пологів і 56 календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів». Але при
цьому «за бажанням матері або батька дитини одному з них надається відпустка для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди
допомоги відповідно до законодавства», і вона може бути використана повністю або
частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично
доглядають за дитиною. Аналогічне положення закріплене і у статті 18 Закону
України «Про відпустки» № 504/96-ВРу від 15.11.1996 [182], зміст якої узгоджений
з положенням статті 179 Кодексу законів про працю України. Тобто якщо раніше
право на відпустку для догляду за дитиною було правом жінок, а батько дитини в
цьому контексті міг скористатись таким правом лише у виняткових випадках, то
сьогодні право на відпустку для догляду за дитиною сприймається як право батька
та матері дитини, яким кожен із них користується на рівних підставах як у Швеції,
так і в Україні.
Тому на сьогодні актуальним напрямом запозичення досвіду Швеції в Україну
є передусім досвід щодо запобігання виникнення розриву в заробітній платі
чоловіків і жінок. У Шведському законодавстві для цього передбачено такі
обов’язки роботодавця: 1) роботодавець зобов’язаний проводити аналіз заробітної
плати раз на три роки для виявлення розривів в оплаті праці чоловіків і жінок; 2)
роботодавець, який має мінімум 25 працівників, зобов’язаний раз на три роки
розробляти план дій щодо забезпечення рівної оплати праці чоловіків і жінок. Для
реалізації такого досвіду пропонується доповнити частину 3 статті 17 Закону
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» № 2866IV від 08.09.2005 такими положеннями:
«Роботодавець зобов’язаний:
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[…] проводити аналіз заробітної плати раз на три роки

для виявлення

розривів в оплаті праці жінок і чоловіків у разі однакової кваліфікації та за
однакових умовах праці;
раз на три роки розробляти план дій щодо забезпечення рівної оплати праці
жінок і чоловіків у разі однакової кваліфікації та однакових умовах праці […]».
Питання досвіду Норвегії в забезпеченні рівності прав і свобод жінок і
чоловіків є менш дослідженим у науковій літературі, проте ця держава має такі ж
багаторічні традиції, які сформували сучасну модель ґендерної рівності населення
як одну із найдосконаліших серед наявних. Історія становлення чинної моделі є
схожою до тих процесів, які відбувались в інших країнах Скандинавії. Так у
Норвегії жінки одними з перших у світі отримали право голосу, доступу до освіти,
розширених прав у шлюбі та материнстві тощо. Уже у 70-80-х рр. ХХ ст. жінки
Норвегії брали активну участь у державних процесах. Так у Норвегії перша в історії
країни жінка-лідер партії була вибрана 1975 року лібералами, а 1981 року жінка
стала на чолі Соціал-демократичної партії [183, с. 315]. Тобто тоді, коли в багатьох
країнах світу процеси утвердження ґендерної рівності лише зароджувались, у
Норвегії жінки були активними учасниками політичного життя держави.
Уже 1978 року в Норвегії було прийнято Закон про рівний статус (інший
варіант перекладу – Закон про ґендерну рівність), який мав на той час унікальний
характер, адже принципово відрізнявся від ґендерно нейтральних законів інших
країн. У ньому визначалось, що для ліквідації нерівності між статями необхідні
особливі заходи, які б давали переваги жінкам на керівних посадах [178, с. 82].
Наприклад, в Україні такий нормативно-правовий акт було прийнято лише у 2005
році (Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків» № 2866-IV від 08.09.2005 [2]). Тобто в цьому аспекті Норвегія
випереджає Україну фактично на три десятиліття. Необхідно зазначити, що у
вітчизняному нормативно-правовому акті законодавець також особливу увагу
приділив забезпеченню рівності прав і свобод жінок і чоловіків у громадськополітичній сфері. Зокрема, у його змісті було закріплено норми, присвячені
забезпеченню рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі та
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забезпеченню рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування. Тобто в цьому аспекті в
Україні та Норвегії прийняті ідентичні законодавчі акти.
Для виконання положень Закону про рівний статус у Норвегії з 1978 року діє
посада омбудсмен з питань рівності жінок і чоловіків та Апеляційна комісія з
рівноправності, завдання яких сприяти виконанню Закону, здійснювати розгляд
скарг з питань дискримінації за статевою ознакою тощо [183, с. 318]. У цьому
контексті також варто зауважити, що в Україні з минулого року діє Координаційна
рада з питань недискримінації та ґендерної рівності як консультативно-дорадчий
орган з питань недискримінації та ґендерної рівності при Уповноваженому
Верховної Ради України у справах людини. До складу Ради увійшли представники
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, громадських об’єднань та
наукових установ, а основним завданням цього органу є сприяння Уповноваженому
в здійсненні парламентського контролю за дотриманням рівних прав, свобод і
можливостей громадян, за принципом недискримінації за жодною ознакою. Попри
те, що можливість запровадження посади омбудсмена з питань рівності жінок і
чоловіків вже не один рік обговорюється в наукових колах нашої держави,
створення Координаційної ради з питань недискримінації та ґендерної рівності
також є цілком прийнятним шляхом для вдосконалення національної політики
забезпечення ґендерної рівності. Щодо Апеляційної комісії з рівноправності, то
треба підкреслити, що в цьому дослідженні запропоновано створити схожий орган
на основі досвіду Данії. Тому в разі створення такої інституції, вітчизняному
законодавцю потрібно було б звернути увагу і на досвід функціонування
Апеляційної комісії з рівноправності Норвегії.
Ідеї ґендерної рівності набули розвитку в Норвегії у вигляді все ширшого
представництва жінок у політичному житті держави. Тож уже у 80-х роках
минулого століття деякі політичні партії внесли до своїх статутних документів
положення про ґендерні квоти. Найпершою серед них 1983 року це зробила
Норвезька лейбористська партія, визначивши мінімальний рівень представництва
жінок у своєму складі на рівні 40% [174, с. 302]. В Україні на сьогодні законодавчо
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визначено мінімальну квоту 30 % представників кожної статі у виборчих списках.
Лише консервативна партія Норвегії і партія прогресу до останнього часу не
використовували квоти ні в якій формі [183, с. 316–317]. Тобто ґендерне квотування
у виборчих списках є не обов’язком, а правом кожної партії, при цьому не всі з них
використовують таке право. Проте такі процеси відбувались у Норвегії на декілька
десятків років, аніж в Україні. Тож у цьому аспекті Норвегія випереджає Україну.
Унаслідок цього 1986 року в Норвегії було сформовано новий соціалдемократичний уряд на чолі з Фру Брундтланд, у якому кожне міністерство
включало не менше 42 % жінок, причому їм надавалися найбільш престижні
портфелі – міністрів закордонних справ, фінансів, юстиції [172, с. 26]. Як уже
відзначалось, чинний склад Кабінету Міністрів України характеризується схожими
показниками, проте Норвегія досягла такого ґендерно нейтрального представництва
ще минулого століття.
Щодо досвіду Норвегії в забезпеченні ґендерної рівності в інших сферах, то
треба вказати на подібну до шведської моделі практику в зрівнюванні жінок і
чоловіків як домогосподарів і вихователів. Так у Норвегії для чоловіків
запроваджено спеціальну батьківську квоту використання відпустки для догляду за
дитиною в розмірі 12 тижнів, які не можуть бути трансформовані у відпустку матері
і за них не можна отримати кошти [181, с. 148]. Тобто така відпустка, по-перше, є
неоплачуваною, по-друге, не залежить від оплачуваної відпустки у зв’язку з
вагітністю та пологами, яка надається жінкам. Такий досвід є доречним для
запозичення в Україну.
Іншою сферою, у якій досвід Норвегії міг би стати в пригоді, є військова
сфера. Так Норвегія стала першою європейською державою і першим членом
НАТО, у якій було запроваджено обов’язковий призов для жінок. Окрім того, жінки
в Норвегії мають доступ до низки військових посад, до яких в інших країнах у жінок
немає доступу. Наприклад, у Норвегії жінка може стати командиром підводного
човна [184, с. 229; 185]. В Україні згідно зі статтею 1 Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу» № 2232-XII від 25.03.1992 [155] жінки, які
мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю та

195
придатні до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним
станом, беруться на військовий облік військовозобов’язаних. Утім згідно із
частиною 1 статті 15 на строкову військову службу призиваються виключно особи
чоловічої статі. У сучасних умовах, коли Україна фактично перебуває в стані
неоголошеної війни з Російською Федерацією, нашій державі було б цілком доречно
ознайомитись із досвідом Норвегії щодо запровадження обов’язкового призову для
жінок [186, с. 85; 187, с. 68].
У цілому аналіз моделі забезпечення ґендерної рівності в Норвегії засвідчив,
що вона характеризується схожою специфікою з іншими країнами Скандинавії: поперше, у цій державі одній із перших відбулось розширення прав жінок; по-друге,
жінки також беруть активну участь в управлінні державними процесами; по-третє, у
цій державі засновано спеціальні державні інституції для координації та
забезпечення ґендерної рівності у державі; по-четверте, чоловіки мають право
активніше залучатись до участі в домогосподарстві та вихованні дитини. У ті часи
особливим був досвід Норвегії у військовій сфері, оскільки в цій державі
запроваджено обов’язковий призов для жінок. Зважаючи на те, що низка позитивних
аспектів, які варто було б запозичити в Норвегії, уже були розглянуті з урахуванням
досвіду

інших

Скандинавських

держав,

можна

запропонувати

зміни

до

законодавства про військовий обов’язок та військову службу, який вирізняє
Норвегію з-поміж багатьох країн світу. Для впровадження обов’язкового призову
для жінок на основі досвіду Норвегії, пропонуються такі зміни до чинного
законодавства України:
1) вилучити зі змісту статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу» № 2232-XII від 25.03.1992 частину 11, присвячену виключним
випадкам, за яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних;
2) внести змінити до частини 12 статті 1 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» № 2232-XII від 25.03.1992, а також сформулювати її
зміст так: «12. Жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із
чоловіками (окрім випадків, передбачених законодавством з питань охорони
материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що
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включає призов на військову службу, проходження військової служби, проходження
служби у військовому резерві, виконання військового обов’язку в запасі та
дотримання правил військового обліку»;
3) внести зміни до частину 1 статті 14 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» № 2232-XII від 25.03.1992, вилучити термін «чоловіча
стать», а також сформулювати її зміст так: «1. Приписка громадян України до
призовних дільниць проводиться для взяття їх на військовий облік, визначення
наявних

призовних

ресурсів,

ступеня

придатності

до

військової

служби,

установлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної
підготовки, вивчення особистих якостей;
4) внести зміни до частини 1 статті 15 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» № 2232-XII від 25.03.1992 з вилученням терміна
«чоловіча стать», а також сформулювати її зміст так: «1. На строкову військову
службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України,
яким до дня відправлення до військової частини виповнилося 18 років та старші
особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку
від призову на строкову військову службу (далі – громадяни призовного віку)»;
5) узгодити із цими змінами зміст інших нормативно-правових актів у сфері
військового обов’язку та військової служби.
Отже, для дослідження конституційних і законодавчих засад забезпечення
рівності прав і свобод жінок і чоловіків у країнах ЄС ми першочергово звернуто
увагу на досвід країн Скандинавії, а саме Данії, Швеції та Норвегії. Такий вибір
держав обумовлено такими факторами: по-перше, у цих державах одними із перших
у світі відбулось розширення прав жінок, при чому ці процеси датовано початком
минулого століття; по-друге, у цих державах прийнято ґендерно нейтральне
законодавство,

яке

може

слугувати

зразком

для

прийняття

аналогічного

законодавства у багатьох країнах світу; по-третє, жінки і чоловіки фактично зрівняні
у правах, відбулось часткове зміщення соціальних ролей; по-четверте, у кожній із
проаналізованих держав жінки беруть активну участь в управлінні державними
процесами; по-п’яте, у кожній із держав запроваджено низку посад та створено
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спеціальні державні органи, покликані забезпечувати політику рівності прав і
свобод чоловіків та жінок. Водночас треба відзначити, що ті процеси, які
відбуваються в нашій державі, є цілком позитивними. Усі наявні проблеми в цій
сфері обумовлені тим, що в розвинених державах світу політика ґендерної рівності
розпочала свій розвиток в епоху, коли Україна перебувала у складі колишнього
Радянського Союзу, а отже, як і в багатьох інших сферах, питання забезпечення
рівності прав і свобод жінок і чоловіків потребує передусім формування його
розуміння в суспільстві, що, як показує досвід Данії [188, с. 24-25], Швеції та
Норвегії, а для цього знадобиться не одне десятиліття [189, с. 107-109; 190].
Висновки до розділу 3

1.

Вирішення

проблеми

ґендерної

нерівності

в

разі

притягнення

військовослужбовців до відповідальності запропоновано здійснити в такий спосіб:
1) внести зміни до статті 62 Кримінального кодексу України шляхом виключення із
її змісту формулювання «(крім військовослужбовців-жінок)». У такому разі зміст
цієї статті буде таким: «Покарання у вигляді тримання в дисциплінарному
батальйоні

призначається

військовослужбовцям

строкової

служби,

військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, особам
офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, особам офіцерського
складу, які проходять військову службу за призовом, військовослужбовцям,
призваним на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на строк
від шести місяців до двох років у випадках, передбачених цим Кодексом, а також
якщо суд, ураховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за
можливе замінити позбавлення волі на строк не більше ніж два роки триманням у
дисциплінарному батальйоні на той самий строк»; 2) зі змісту статті 32-1 Кодексу
України про адміністративні правопорушення запропоновано вилучити частину 2
«Арешт

з

утриманням

на

гауптвахті

не

може

застосовуватися

до

військовослужбовців-жінок», а також сформулювати її норму так: «Арешт з
утриманням на гауптвахті встановлюється і застосовується лише у виключних
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випадках за окремі види військових адміністративних правопорушень на строк до
десяти діб. Арешт з утриманням на гауптвахті призначається районним, районним у
місті, міським чи міськрайонним судом (суддею)».
2. Вирішення проблеми відсутності у військовослужбовців-чоловіків під час
особливого періоду права на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку (а в разі, якщо дитина потребує домашнього догляду – тривалістю,
визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею
шестирічного віку), запропоновано внести зміну до пункту 19 статті 10-1 Закону
України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
№ 2011-XII від 20.12.1991, а також сформулювати її зміст так: «19. Надання
військовослужбовцям у періоди, передбачені пунктами 17 і 18 цієї статті, інших
видів відпусток, крім відпусток військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю
та пологами, військовослужбовцям для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, а в разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, – тривалістю,
визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею
шестирічного віку, а також відпусток у зв’язку з хворобою або для лікування після
тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії,
припиняється».
3. Для впровадження обов’язкового призову для жінок на основі досвіду
Норвегії запропоновано наступні зміни до чинного законодавства України:
1) виключити зі змісту статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII частину 11, присвячену виключним
випадкам, за яких жінок беруть на військовий облік військовозобов’язаних; 2)
внести зміни до частини 12 статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу» № 2232-XII від 25.03.1992, а також сформулювати її зміст так:
«12. Жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за
винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та
дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що включає призов на
військову службу, проходження військової служби, проходження служби у
військовому резерві, виконання військового обов’язку в запасі та дотримання
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правил військового обліку»; 3) внести зміни до частини 1 статті 14 Закону України
«Про військовий обов’язок і військову службу» № 2232-XII від 25.03.1992 з
вилученням терміна «чоловіча стать» та сформулювати її зміст так: «1. Приписка
громадян України до призовних дільниць проводиться для взяття їх на військовий
облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової
служби, встановлення освітнього рівня здобутої спеціальності або професії, рівня
фізичної підготовки, вивчення особистих якостей; 4) внести зміни до частини 1
статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» № 2232XII від 25.03.1992 з вилученням терміна «чоловіча стать» та сформулювати її зміст
так: «1. На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом
здоров’я громадяни України, яким до дня відправлення у військові частини
виповнилося 18 років та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають
права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі –
громадяни призовного віку)»; 5) узгодити із цими змінами зміст інших нормативноправових актів у сфері військового обов’язку та військової служби.
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ВИСНОВКИ
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоноване нове
розв’язання наукового завдання, що дістало вияв у пропозиціях щодо оптимізації
конституційно-правового забезпечення ґендерної рівності в Україні.
1. Забезпечення ґендерної рівності – це сукупність нормативно-визначених
гарантій щодо забезпечення рівних прав і свобод для представників різних статей,
упровадження рівних можливостей у реалізації своїх прав як чоловіками, так і
жінками у всіх сферах життєдіяльності суспільства із врахуванням особливостей
кожної статі для економічного, політичного, соціального та культурного розвитку
особистості, діяльність органів державної влади зі створення умов, необхідних для
відповідного забезпечення з боку держави.
2. Особливості забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні:
1) системний характер забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків в
Україні; 2) відхід від усталених соціальних ролей, який полягає в беззаперечній
рівності жінок і чоловіків у всіх сферах життя, що забезпечується та охороняється
державою та яка включає рівні умови для реалізації рівних прав і свобод жінок і
чоловіків, відсутність обмежень і привілеїв за ознакою статі та рівні можливості для
захисту своїх прав і свобод; 3) справедливість, яка полягає у відсутності
дискримінації в правах за ознаками статі; 4) існування позитивної дискримінації на
користь жінок, як матерів, яка полягає в особливій охороні з урахування біологічних
особливостей; 5) невідчужуваність та непорушність рівності людей у своїх правах.
3. Етапи історіографії досліджень ґендерної рівності в Україні:
1-й (1991-2001 рр.) характеризується відсутністю наукових досліджень
рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні;
2-й (2001 рік – дотепер) – визначається перманентним науковим інтересом до
питання рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні з боку науковців у галузі
юридичної науки, педагогіки, соціології, політології, державного управління тощо.
4. Методологію досліджень рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні
становлять такі методи: 1) загальнонаукові методи: а) порівняльно-правовий метод;
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б) формально-юридичний метод; в) системний метод; г) історико-правовий метод; д)
діалектичний метод; 2) Загальнологічні методи: а) метод аналізу; б) метод синтезу;
в) метод індукції; г) метод дедукції; д) метод абстрагування.
Методології досліджень рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні
притаманні такі підходи: 1) структурно-функціональний; 2) діяльнісно-структурний;
3) системний; 4) неоінституційний; 5) соціологічний; 6) соціокультурний; 7)
психологічний тощо.
5. Етапи становлення рівності прав і свобод жінок і чоловіків на території
України:
1) IX-XVIII ст. – етап фактичної рівноправності жінок і чоловіків в Україні. У
Київській Русі та певною мірою в Галицько-Волинському князівстві існувала
ґендерна рівність серед вільних підданих жінок, жінки були рівними із чоловіками в
сімейних відносинах, володіли майном, брали участь в управлінні державою, мали
економічну самостійність, після впровадження християнства статус жінки дещо
змінився під впливом релігійних канонів, при чому в гірший бік;
2) XVIII–ХХ ст. – етап втрати жінками прав та боротьби за їх повернення. На
українських землях жінки були позбавлені фактично всіх прав, якими володіли
раніше. У зв’язку з нерівністю прав набули розвитку різноманітні жіночі рухи, які
ґрунтувались на ідеях таких самих рухів у європейських державах. При цьому
відповідні процеси боротьби за права жінок на українських землях хронологічно
відповідали таким самим процесам у інших державах. Незважаючи на суттєве
поширення цього руху, результативність боротьби жінок за повернення своїх прав
була неефективною;
3) ХХ ст. – до сьогодні – етап розвитку ґендерної рівності на українських
землях та в незалежній Україні. Жінки знову стали рівноправними із чоловіками, і
залишаються такими й донині, попри наявність окремих спірних і проблемних
моментів. Протягом усього зазначеного періоду права жінок лише розширювались.
У колишньому Радянському Союзі жінка сприймалась як важливий елемент
установлення соціалізму в державі, тому розширення прав жінок відбувалось із
самого моменту утворення цієї держави. Перші конституції, прийняті на
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українських територіях, були прогресивними навіть на світовому рівні, адже вони
конституційно закріплювали рівність прав і свобод жінок і чоловіків, що на той
момент ще не було характерним для міжнародної практики. З моменту
проголошення Україною незалежності

вітчизняні

законодавці систематично

ухвалюють нові закони, спрямовані на вирішення проблем ґендерної нерівності.
Сьогодні в Україні прийняте необхідне антидискримінаційне законодавство та
відбувається поширення принципу рівності прав і свобод чоловіків і жінок на окремі
сфери.
6. Конституційні гарантії забезпечення рівності прав і свобод жінок і
чоловіків: 1) конституційні гарантії забезпечення можливості рівного втілення прав і
свобод чоловіками і жінками (гарантії наявності права на рівність, гарантія рівних
прав у сімейному житті, гарантія рівної можливості реалізації виборчих та
політичних прав, гарантії рівних трудових прав; гарантії рівних свобод щодо
розвитку особистості); 2) конституційні гарантії забезпечення втілення прав і свобод
щодо рівності чоловіків і жінок (діяльність Верховної Ради України) щодо
прийняття законодавчих актів, які встановлюють рівні права і свободи чоловіків і
жінок; діяльність Уповноваженого з прав людини щодо контролю за рівністю прав і
свобод чоловіків і жінок і щодо подання звернень про порушення рівності до
правоохоронних органів України; діяльність Кабінету Міністрів України з
визначення державної політики розвитку рівності прав і свобод чоловіків і жінок і
напрямів і способів її реалізації; діяльність Президента України щодо контролю за
відповідністю

нормативно-правових

актів

праву

на

рівність

визначеному

Конституцією України).
7. Особливостями елементів міжнародного механізму захисту прав і свобод
чоловіка і жінки є такі: 1) основоположність; 2) політизованість засобів захисту; 3)
ускладнена процедура ініціації.
Особливостями національного механізму захисту рівності прав і свобод
чоловіків

і

жінок:

3) трансформаційність.

1)

структурність;

2)

дихотомічний

характер
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8. Установлено, що вирішення теоретичних проблем забезпечення ґендерної
рівності можливе в комплексному розв’язанні поставлених завдань: 1) доповненні
змісту Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків» № 2866-IV від 08.09.2005 ґендерно нейтральною термінологією, зокрема
визначити поняття «жінок» і «чоловіків», законодавчо визначити види ґендерної
ідентичності, ґендерні ролі, види сексуальної ідентичності та сексуальної орієнтації;
2) активізації наукових досліджень для формування повноцінної наукової теорії
ґендерної рівності жінок і чоловіків в Україні; 3) сприянні поширенню в суспільстві
ґендерно нейтральної термінології, зокрема через літературу, наукові праці, засоби
масової інформації тощо;
9. Вирішення проблеми відсутності в жінок можливості здобувати військову
загальноосвітню освіту в ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою
можливе через внесення змін до Наказу Міністерства освіти України, Міністерства
оборони України та Державного комітету у справах охорони державного кордону
України «Про затвердження Правил приймання до ліцеїв з посиленою військовофізичною підготовкою та схеми закріплення ліцеїв за військовими формуваннями
України» № 266/222/363 від 26.07.1999 шляхом заміни терміна «юнак» на ґендерно
нейтральну термінологію, зокрема пропонується взагалі вилучити такі уточнення.
Наприклад, у пункті 3 Наказу № 266/222/363 від 26.07.1999 вжито формулювання
«до ліцею приймаються юнаки - громадяни України віком 15 років на рік вступу».
Коректніше було б закріпити цю норму в такій редакції: «3. До ліцею приймаються
громадяни України віком 15 років на рік вступу, які здатні за станом здоров'я
навчатися в ліцеї, виявили бажання стати офіцерами Збройних сил України та інших
військових формувань та мають базову загальну середню освіту». Аналогічні зміни
необхідно внести до інших положень цього нормативно-правового акта, у яких
вжито формулювання «юнак».
10. Серед перспективних шляхів запозичення досвіду Данії в забезпеченні
рівності прав і свобод жінок і чоловіків виділено два напрями: 1) забезпечення
рівного представництва жінок і чоловіків у державних установах; 2) створення
спеціальних установ, до компетенції яких належить забезпечення ґендерної рівності.
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Для забезпечення рівного представництва жінок і чоловіків у державних установах
запропоновано внести такі зміни до змісту Закону України «Про державну службу»
№ 889-VIII від 10.12.2015: 1) статтю 19 «Право на державну службу» пропонується
доповнити частиною 5 такого змісту: «5. Реалізація громадянами права на державну
службу здійснюється з урахуванням забезпечення рівного представництва жінок і
чоловіків на державній службі»; 2) зміст частини 2 статті 22 «Конкурс на зайняття
посад державної служби» пропонується сформулювати так: «2. Проведення
конкурсу здійснюється з урахуванням рівня професійних компетентностей,
особистих якостей, досягнень кандидатів на зайняття посади та з урахуванням
забезпечення рівного представництва жінок і чоловіків на державній службі». Також
на основі досвіду Данії запропоновано створити в Україні такі органи та прийняти
відповідні положення, які врегулюють їх діяльність:1) Міністерство України з
питань ґендерної рівності – орган, відповідальний за діяльність уряду у сфері
забезпечення рівності статей, у компетенції якого буде координація роботи інших
міністерств стосовно здійснення політики, яка відповідає принципу рівності прав і
свобод жінок і чоловіків; 2) орган, який перебуватиме в підпорядкуванні
Міністерства України з питань ґендерної рівності та в компетенції якого підготовка
законодавчих і адміністративних актів з питань забезпечення ґендерної рівності та
координація заходів забезпечення рівності; 3) спеціальний орган позасудового
врегулювання суперечок, які виникають з приводу забезпечення рівності прав і
свобод жінок і чоловіків в Україні, який розглядатиме скарги щодо дискримінації за
статевою ознакою.
11. Досвід Швеції із залучення чоловіків до ведення домогосподарства і
догляду за дитиною пропонується реалізувати в Україні так: запропоновано
сформулювати зміст статті 18 Закону України «Про відпустки» № 504/96-ВР від
15.11.1996 так: «Стаття 18. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку. Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за
бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку за бажанням може бути надана батьку дитини. Підприємство за рахунок
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власних коштів може надавати матері чи батьку дитини частково оплачувану
відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною
більшої тривалості. Ця відпустка може бути використана повністю або частинами
також бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або
особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи
батьків-вихователів. За бажанням матері чи батька дитини або осіб, зазначених у
частині третій цієї статті, у період перебування їх у відпустці для догляду за
дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома».
Досвід сприяння в запобіганні виникнення розривів у заробітній платі чоловіків і
жінок запропоновано реалізувати шляхом доповнення частини 3 статті 17 Закону
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» № 2866IV від 08.09.2005 такими положеннями: «Роботодавець зобов’язаний: […]
проводити аналіз заробітної плати раз на три роки для виявлення розривів в оплаті
праці жінок і чоловіків у разі однакової кваліфікації та однакових умовах праці; раз
на три роки розробляти план дій щодо забезпечення рівної оплати праці жінок і
чоловіків у разі однакової кваліфікації та однакових умовах праці […]».
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