
 



Слухали: 

 Доповідь здобувача ступеня доктора філософії Кругової С.С. по 

дисертації на тему «Конституційно-правове забезпечення гендерної рівності в 

Україні», що подана на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 

«Право». 

 Виступаючи, доповідач у першу чергу обґрунтував актуальність 

теми дисертаційного дослідження та визначив його мету. 

 Так, актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена 

наступним:  

- по-перше, одним із пріоритетних напрямів державної політики 

України в останні роки є принцип рівності як один із безпосередніх проявів 

щодо однакового підходу до чоловіків та жінок, тобто рівності прав і свобод 

чоловіків та жінок, або як визначають в науці, гендерної 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. 

Встановлення гендерної рівності пов’язується зі змінами статусу чоловіка та 

жінки, що перебуває в залежності від окремих стереотипних уявлень про їх ролі 

в традиційному суспільстві; 
- по-друге,саме незавершеність відповідних перетворень зумовлює 

дисбаланс та відсутність однозначності уявлень про моделі поведінки чоловіків 

та 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. З отриманням 

Україною незалежності та обранням нею демократичного шляху розвитку, 

одним з основоположних питань стало регулювання рівності прав і свобод 

жінок та чоловіків; 

- по-третє, успішний розвиток та 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, в тому числі за умови забезпечення ґендерної рівності. 

Відтак, через унормування та дотримання положень щодо неупередженого 

ставлення до особи за ознакою статі, можливий сталий розвиток суспільства. 

 Вказаним вище обґрунтовується необхідність наукового дослідження 

та переосмислення проблеми конституційно-правового забезпечення гендерної 

рівності в Україні. Тому його метою є: розробка цілісних напрямів теоретико-

практичних пропозицій з оптимізації сучасного стану конституційно-правового 

регулювання забезпечення рівності прав і свобод жінок і чоловіків в Україні. 

Далі, здобувачем було озвучено завдання, об’єкт та предмет 

пропонованого до уваги дослідження, визначено загальну структуру роботи та 

методи, що були використані у процесі дослідження. Також, у стислій формі 

було зазначено про результати апробації основних положень та рекомендацій 



по дисертації, сформульовано основні положення її наукової новизни та 

висновки, до яких прийшов дисертант у процесі проведеного дослідження. 

 

Після закінчення доповіді до Кругової С.С. учасниками фахового 

семінару були поставлені наступні запитання. 

 

К.ю.н., с.н.с. Пухтинський Микола Олександрович: Доброго дня всім. 

В першу чергу хочу відмітити, що робота підготовлена на дуже актуальну тему. 

На жаль, ще не дуже багато є робіт, присвячених конституційно-правовим 

проблемам гендерної рівності. Проведений ґрунтовний аналіз численних 

наукових джерел, нормативних, міжнародно-правових актів. Широко 

представлена ретроспектива, історіографія проблематики правового 

забезпечення гендерної рівності.  

В роботі дана наукова обґрунтована класифікація конституційних та 

законодавчих гарантій захисту рівності прав і свобод стосовно гендерної 

тематики та характеристика їх особливостей. 

Варто відмітити проведене детальне дослідження міжнародного 

законодавства, яке регулює гендерну рівність щодо забезпечення рівності прав і 

свобод та відповідний міжнародно-правовий і конституційно-правовий 

механізм захисту, а також проаналізовані недоліки національного 

законодавства про захист рівності прав і свобод чоловіків і жінок та шляхи його 

вдосконалення.    

В роботі розглянуті теоретико-прикладні проблеми та шляхи оптимізації 

конституційно-правових засад забезпечення гендерної рівності з урахуванням 

досвіду країн ЄС. Сформульовані авторські пропозиції щодо вдосконалення 

конституційно-правового регулювання забезпечення гендерної рівності.    

Світлана Самуїлівна, у мене до Вас таке питання: у своїй роботі Ви 

пропонуєте створення Міністерства з питань гендерної рівності. А чи не 

доцільно було б створити Уповноваженого (омбудсмана)  в даній сфері? 

Відповідь: Дякую за запитання. Щодо створення Міністерства з питань 

гендерної рівності, то в Данії функціонує таке міністерство, яке обіймається 

такими проблемами. А щодо створення такої інституції як Уповноважений 

(омбудсман) з питань гендерної рівності, то це питання потрібно обговорювати, 

можливо, і доцільно.   

 

Д.ю.н, проф., академік НАПрН України Скрипнюк Олесандр 

Васильович: У мене є пропозиція або побажання до автора, яке стосується 

того, що автору бажано більше звернути уваги на різницю в оплаті праці 

чоловіків та жінок.  

Відповідь: Дякую за корисну пораду. 

 

Д.ю.н., пров.н.с. Батанов Олександр Васильович: В першу чергу хочу 

сказати, що дисертація Кругової С.С. в цілому склала дуже позитивне 

враження. Вона збалансована, цілісна і гармонійна. Світлано Самуїлівно, 

оскільки тема Вашого дослідження надзвичайно актуальна, у мене до Вас 



декілька запитань. Отже, по-перше, на Ваш погляд, як співвідносяться між 

собою поняття «гендер», «гендерна рівність», «гендерна ідентичність»? 

Відповідь: Гендерна рівність є одним із основних прав людини. Тим не 

менш, люди часто зазначають, що їх права порушуються на підставі їх 

гендерної ідентичності і сексуальної орієнтації. Гендерна ідентичність залежить 

здебільшого від соціальних чинників, а не від біологічної природи людини. Це 

внутрішнє  відчуття себе. Для зрілої особистості гендер стає заміною статі. 

Д.ю.н., пров.н.с. Батанов Олександр Васильович: По-друге, чи 

розглядали Ви в контексті досліджуваної Вами теми проблеми жінок з 

вразливих соціальних груп? 

Відповідь: Ні не розглядала. Вважаю, що це окрема тема. 

Д.ю.н., пров.н.с. Батанов Олександр Васильович: І, по-третє, чи 

знайомі Ви з програмою «партнерство Біарріц»? 
Відповідь:Так, «Партнерство Біарріц» – це міжнародна ініціатива G7, 

сформована під керівництвом Еманюеля Макрона і Джастіна Трюдо, з метою 

розвитку гендерної концепції на законодавчому рівні. В моїй роботі не йдеться 

про проблеми приєднання України до «Партнерства Біарріц», тому, що роботу 

було завершено раніше. Указ Президента України датований 3 грудня 2020, а 

схвалено було Нацстратегію постановою КМУ тільки 14.04.2021 року. 

Д.ю.н., пров.н.с. Батанов Олександр Васильович: Дякую за відповідь. 

Хочу відмітити, що робота Кругової С.С. написана на дуже важливу тему. 

Вважаю, що дана робота може бути рекомендована до захисту.   

 

К.ю.н., с.н.с. Пухтинський Микола Олександрович: У мене, мабуть, 

більше пропозиції або поради до Світлани Самуїлівни, аніж питання. 

По-перше, на мій погляд, авторові доцільно уточнити розуміння наукової 

інтерпретації забезпечення гендерної рівності у конституційному праві, 

конституційному дискурсі з точки зору структуризації інститутів, субінститутів 

конституційного права. 

Також, по-друге, доцільно уникнути повторів щодо посилань на 

нормативно-правові акти та відповідний статистичний і понятійний матеріал в 

Розділах І та ІІІ. 

І, по-третє, у Розділах ІІ та ІІІ дисертації доцільно розширити аналіз 

дисертаційної проблематики за рахунок дослідження відповідних положень 

конституцій зарубіжних країн.  

Але, підкреслю, що в цілому робота справляє позитивне враження і може 

бути рекомендована до захисту.  

 

Д.ю.н., пров.н.с. Антонов Володимир Олександрович: Хочу відмітити, 

що робота справила на мене дуже позитивне враження. Автор дуже 

прискіпливо підійшов до цієї проблематики, особливо щодо аналізу 

досліджуваної проблеми в сфері національної безпеки держави. Автор, 

використовуючи методологію, дуже вдало застосовує методи для дослідження 

даної проблеми.  

Висновки зроблені конкретні, відображають наші сьогоднішні реалії.  



Щодо деяких зауважень та рекомендацій, то, на мій погляд, недостатньо 

літератури з конституційного права. Треба почати з прав людини та 

громадянина потім чоловіка та жінки. Навести саме конституційно-правові 

аспекти. 
Показати в чому саме полягає рівність політичних прав та свобод. А 

також зробити акцент щодо свободи розвитку особистості. Також бажано 

розкрити більш детальніше  «Наукову новизну».  

А питання в мене таке: чи стать і гендер одне і теж? 

Відповідь: ні, стать це біологічне поняття, а гендер – соціальне. Ознаки 

статі формуються у процесі статевого розвитку людини, а гендер – поняття 

культурне і соціальне. Воно визначає риси характеру  та особливості поведінки 

чоловіків і жінок у певному суспільстві. 

Д.ю.н., пров.н.с. Антонов Володимир Олександрович: Дякую за 

відповідь. Я вважаю, що ця робота може бути рекомендована до захисту.  

 

К.ю.н., с.н.с. Костецька Тетяна Анатоліївна: В першу чергу хочу 

відмітити, що приєднуюся та підтримую всі позитивні відгуки, які були 

озвучені.  

Тематика дослідження є актуальною, об’єктивно ця проблема ще 

тривалий час буде значущою. Але при цьому в роботі мені не вистачило саме 

конституційно-правових аспектів в контексті розглядуваної проблематики. 

Хоча я розумію, що це не «провина» автора, тому що наразі існує замало 

дисертаційних робіт з цієї сфери, якими можна було б наситити дану роботу. 

 Також є пропозиція до автора, яка стосується наукової новизни роботи. 

На мій погляд, ті положення наукової новизни, які Вами пропонуються до 

захисту є дещо громіздкими. Якщо Ви їх викладете в більш концентрованому 

вигляді, то робота від цього тільки виграє.  

Але в цілому можна сказати, що робота є, автор володіє матеріалом. 

Робота відбулася, вона має як теоретичне, так і практичне значення. А отже 

дане дисертаційне дослідження може бути рекомендовано до захисту. 

 

Відповідь: Дуже дякую за корисні поради. 

 

Після відповідей на запитання учасників фахового семінару було 

озвучено висновок наукового керівника доктора юридичних наук, професора, 

академіка НАН України Шемшученко Ю.С. з оцінкою роботи здобувача у 

процесі підготовки дисертації та виконання індивідуального плану наукової 

роботи та індивідуального навчального плану. 
Висловлюючи свою позицію щодо наукового рівня дисертації, рівня 

ефективності виконання здобувачем індивідуального плану наукової роботи та 

індивідуального навчального плану, Шемшученко Ю.С. відзначив наступне.  

Тема дослідження «Конституційно-правове забезпечення гендерної 

рівності в Україні», обрана С.С. Круговою, в сучасних умовах є безумовно 

актуальною. Світові процеси формування та удосконалення конституційного 



законодавства сьогодні досить часто пов’язуються із утвердженням принципу 

рівних прав і можливостей людини і громадянина, незалежно від національності, 

кольору шкіри, мови, соціального погодження, релігії, політичних переконань, а 

також від статі та гендеру. Стать є однією із біологічних особливостей людини, 

яка відображає ряд статевих ознак, пов’язаних із фізіологією людини, а гендер є 

соціальною категорією, пов’язаною із уявленнями, які є прийнятними для жінок і 

чоловіків у баченні суспільства. Як свідчать численні дослідження, більшість 

сучасних гендерних проблем в Україні пов’язані із дискримінацією за ознакою 

статі. Жінки й чоловіки, не залежно від статі та гендеру повинні мати рівні права 

та можливості, і даний принцип є однією із важливих умов подальшого 

соціально-економічного розвитку нашої держави, запорукою розв’язання 

актуальних проблем забезпечення й захисту прав людини та громадянина, 

важливою умовою європейської інтеграції України. Так, частка жінок у 

Верховній Раді України та Кабінеті Міністрів України все ще залишається 

незначною, хоча за роки незалежності спостерігаються безумовно позитивні 

тенденції щодо жіночого представництва в гілках влади нашої держави. Розмір 

середньомісячної заробітної плати та пенсії жінок все ще залишається меншим, 

аніж у чоловіків. У нашому суспільстві все ще залишається актуальною 

проблема гендерно зумовленого насильства. Із гендерними проблемами 

стикаються також чоловіки, до яких суспільство висуває ряд вимог щодо 

поведінки та соціального становища. Тобто, забезпечення гендерної рівності в 

Україні потребує формування у суспільстві розуміння рівності усіх людей, 

незалежно від статі та гендеру; зміни світоглядної позиції всіх без виключення 

громадян, для яких гендерна рівність не є одним із принципів побудови сучасної 

європейської держави в Україні; формування цілісної державної гендерної 

політики, спрямованої на виконання міжнародних договорів та угод, учасником 

яких є наша держава. Дисертаційне дослідження С.С. Кругової на тему 

«Конституційно-правове забезпечення гендерної рівності в Україні» 

відкликається на ці та інші проблеми, пов’язані із забезпеченням в нашій 

державі гендерної рівності, що свідчить про її актуальність як з точки зору 

конституційної теорії, так і з точки зору практики правореалізації. 

Дослідниця влучно сформулювала мету дисертаційного дослідження, яка 

полягала в розробці цілісних напрямів теоретико-практичних пропозицій щодо 

оптимізації сучасного стану конституційно-правового регулювання забезпечення 

рівності прав і свобод жінок та чоловіків в Україні, та вдало визначила завдання 

дослідження, що дозволило досягнути цієї мети. Серед завдань дослідження 

були визначені наступні:  

 надати наукову інтерпретацію та вивести особливості забезпечення 

рівності прав і свобод жінок та чоловіків в Україні; 

 здійснити аналіз історіографії та методологічних основ доктринальних 

досліджень конституційно-правових засад забезпечення рівності прав і свобод 

жінок та чоловіків в Україні; 

 визначити періодизацію генезису рівності прав і свобод жінок та 

чоловіків у світі та на території України; 



 з’ясувати зміст конституційних та законодавчих гарантій забезпечення 

рівності прав і свобод жінок та чоловіків;  

 охарактеризувати специфіку міжнародного законодавства щодо 

забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків; 

 дослідити конституційно-правовий механізм захисту рівності прав і 

свобод жінок та чоловіків в Україні; 

 сформулювати перелік теоретико-практичних проблем забезпечення 

гендерної 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. 

Відзначимо, що кожне із перерахованих завдань були вирішені С.С. 

Круговою в праці «Конституційно-правове забезпечення гендерної рівності в 

Україні». Зроблені дисертанткою висновки мають важливе теоретичне та 

прагматичне значення для подальшого розвитку науки конституційного права та 

становлення правозахисних механізмів в Україні. Висновки є науково 

обґрунтованими та мають важливе значення для практики правореалізації у 

сфері прав людини в цілому та в забезпеченні рівності прав жінок та чоловіків в 

Україні зокрема. Дослідницею було запропоновано ряд змін, до таких 

нормативно-правових актів, як Конституція України, Кодекс законів про працю 

України, Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні 

правопорушення, Закони України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-

ВР, «Про рекламу» від 03.07.1996 № 270/96-ВР, «Про забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 № 2866-IV, «Про військовий 

обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII, «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 

2011-XII та «Про політичні партії» від 05.04.2001 № 2365-III, Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про Положення про ліцей з посиленою військово-

фізичною підготовкою» від 28.04.1999 № 717, Наказ 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» від 26.07.1999 № 266/222/363, 

Положення про проходження громадянами України військової служби у 

Збройних Силах України тощо. Також відзначимо широке використання 

вченою широкого арсеналу методів наукового пізнання (історичного, 

формально-логічного, системно-структурного, моделювання, порівняльно-

правового), що характеризує С.С. Кругову, як вмілого та талановитого 

дослідника, який може розглядати та аналізувати вельми складні питання, 

співвідносити їх з загальним контекстом розвитку права, держави та 

суспільства, робити відповідні узагальнення, які мають високий якісний 

потенціал. 



На нашу думку, Світлана Самуїлівна Кругова, як здобувач наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – «Право», є сформованим 

дослідником конституційно-правової проблематики та спеціалістом у 

дослідженні питання конституційно-правового забезпечення гендерної рівності в 

Україні, яке є складним із точки зору конституційного права. Здійснене 

дисертанткою дослідження на тему «Конституційно-правове забезпечення 

гендерної рівності в Україні» є новим та якісним внеском у сучасну 

конституційно-правову доктрину України, який має наукову новизну, вирішує 

складну та актуальну теоретичну проблему, виконаний із урахуванням усіх 

вимог Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 

року №261 (зі змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 року №283), пункту 

10 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 

березня 2019 р. №167. 

Вважаємо, що дисертація Кругової Світлани Самуїлівни на тему 

«Конституційно-правове забезпечення гендерної рівності в Україні», подана на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – «Право», 

може бути рекомендована до захисту. 

 

Після цього, слово було надано рецензентам наукової праці. 
Доктор юридичних наук, професор Скрипнюк О.В. зауважив, що 

дисертаційне дослідження Кругової Світлани Самуїлівни присвячене 

актуальним з точки зору конституційно-правової науки, теорії 

конституціоналістики та практики конституційного будівництва проблемам 

конституційно-правового забезпечення гендерної рівності в Україні. Будь-яке 

суспільство, у тому числі й українське, диференціюється за рядом ознак – люди 

відрізняються між собою за етнічними, національними, віковими, релігійними, 

статевими ознаками тощо. Не зважаючи на наявність великої кількості 

подібних чинників, інтереси та потреби кожної особи мають враховуватись, 

забезпечуватись державою та поважаться іншими членами суспільства. Те, що 

усі громадяни України є рівними у правах та свободах, закріплено у статті 24 

Конституції України, як і те, що наша держава заперечує можливість будь-яких 

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. Забезпечення 

дотримання рівності у правах та свободах громадян потребує розв’язання ряду 

теоретичних та практичних проблем, які є актуальними в сучасних умовах, 

коли наша держава декларує цілі щодо входження до Європейського Союзу та 

впроваджує європейські цінності та принципи в усі сфери суспільного життя.  

Однією із проблем, яка потребує розв’язання в нашій державі, є 

забезпечення гендерної рівності. За останні декілька десятків років в світі 

відбулись важливі процеси, пов’язані із просуванням ідей гендерної рівності та 

подоланням гендерних стереотипів, пов’язаних із роллю жінок та чоловіків у 



суспільстві. Попри активну діяльність, яка здійснюється міжнародною 

спільнотою у даному напрямку, до цих пір залишаються невирішеними ряд 

проблем – щодо рівної оплати праці чоловіків й жінок за однакову роботу, 

щодо представництва жінок в керівних органах держав, щодо гендерної 

дискримінації тощо. Враховуючи те, що Україна у порівнянні із іншими 

європейськими державами нещодавно отримала незалежність, забезпечення 

регулювання рівності прав і свобод жінок та чоловіків є питанням, яке 

перебуває на початкових етапах свого втілення. Безумовно, Україна, як і будь-

яка інша цивілізована держава, здійснює гендерну політику, захищає права та 

свободи громадян, не залежно від їхньої раси, кольору шкіри, політичних, 

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

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак, проте перед 

нашою державою все ще стоїть ряд задач, пов’язаних із реалізацією цього 

курсу, щодо гармонізації вітчизняного законодавства із європейським 

антидискримінаційним законодавством, щодо подолання усіх форм і проявів 

дискримінації за ознакою статі, щодо провадження такої державної політики, 

яка буде спрямована на створення умов для реалізації кожної людини, не 

залежно від статі тощо. Тож, обрана Круговою тема дослідження є безумовно 

актуальною в сучасних умовах.  

У вітчизняній юридичній літературі вивчення конституційно-правового 

забезпечення гендерної рівності в Україні, його загальнотеоретична 

характеристика, аналіз конституційних гарантій та механізму захисту рівності 

прав і свобод жінок та чоловіків, пошук шляхів оптимізації конституційно-

правового забезпечення гендерної рівності в Україні здійснювались і раніше, 

втім такі дослідження мали епізодичний характер та переважно не стосувались 

проблематики теорії вітчизняного конституційного права. Проте, 

євроінтеграційний курс України та виклики сьогодення змушують теоретиків, 

практиків та законодавця, активізувати пошуки варіантів вирішення складних 

питань забезпечення рівності прав та свобод жінок і чоловіків в нашій державі. 

Тому, вибір дисертантом теми дисертаційного дослідження вважаємо влучним 

та доречним.  

С.С. Кругова чітко визначила мету дисертаційного дослідження, а саме 

розробка цілісних напрямів теоретико-практичних пропозицій з оптимізації 

сучасного стану конституційно-правового регулювання забезпечення рівності 

прав і свобод жінок і чоловіків в Україні. У відповідності до мети дисертаційної 

роботи Кругової Світлани Самуїлівни на тему «Конституційно-правове 

забезпечення гендерної рівності в Україні», дослідницею були визначені 

завдання наукового пошуку, логічна послідовність яких забезпечила повноту та 

цілісність наукового дослідження: 

 надати наукову інтерпретацію та простежити особливості забезпечення 

рівності прав і свобод жінок та чоловіків в Україні (що було успішно здійснено 

у підрозділі 1.1 дослідження); 

 здійснити аналіз історіографії та методологічних основ доктринальних 

досліджень конституційно-правових засад забезпечення рівності прав і свобод 

жінок та чоловіків в Україні (підрозділ 1.2 дослідження); 



 визначити періодизацію генезису рівності прав і свобод жінок та 

чоловіків у світі та на території України (підрозділ 1.3 праці на тему 

«Конституційно-правове забезпечення гендерної рівності в Україні»); 

 з’ясувати зміст конституційних та законодавчих гарантій забезпечення 

рівності прав і свобод жінок та чоловіків (підрозділ 2.1);  

 охарактеризувати специфіку міжнародного законодавства щодо 

забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків (підрозділ 2.2); 

 дослідити конституційно-правовий механізм захисту рівності прав і 

свобод жінок та чоловіків в Україні (підрозділ 2.3); 

 сформулювати перелік теоретико-практичних проблем забезпечення 

гендерної рівності та запропонувати обґрунтовані пропозиції щодо їх 

вирішення (підрозділ 3.1); 

 деталізувати специфіку позитивного досвіду забезпечення рівності прав 

і свобод жінок та чоловіків у країнах ЄС та виокремити напрями його 

запозичення у вітчизняне законодавство (підрозділ 3.2). 

Високий ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих Круговою Світланою Самуїлівною у 

дисертаційному дослідженні на тему «Конституційно-правове забезпечення 

гендерної рівності в Україні», ґрунтується на успішному використанні 

дисертантом методологічного інструментарію юридичної науки. За допомогою 

історичного методу аналізувався розвиток конституційно-правового 

забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків в Україні (підрозділ 1.3). 

Формально-логічний метод використовувався при дослідженні основних 

понятійних категорій у роботі (підрозділи 1.1, 2.1-2.3), виокремленні ознаки 

забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків в Україні (підрозділ 1.2). 

Системно-структурний метод надав можливість вивести перелік 

конституційних та законодавчих гарантій забезпечення рівності прав і свобод 

жінок та чоловіків (підрозділ 2.1). За допомогою методу моделювання 

виокремлено перспективні напрями удосконалення конституційно-правового 

регулювання гендерної рівності та пропозиції щодо їх вирішення (підрозділ 

3.1). Порівняльно-правовий метод використано при дослідженні позитивного 

досвіду конституційно-правового регулювання рівності прав і свобод жінок та 

чоловіків у країнах ЄС і виробленні пропозицій щодо запозичення у 

національне законодавство (підрозділ 3.2) (стор. 18-19). Заслуговує на 

підтримку як визначена автором методологія дослідження, яка складається з 

широкого кола філософсько-світоглядних, загальнонаукових та спеціальних 

методів і підходів наукового пізнання правових явищ та процесів, так і повне та 

об’єктивне дослідження питання конституційно-правового забезпечення 

гендерної рівності в Україні, здійснене за допомогою цих методів. 

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, що логічно поєднані у вісім 

підрозділів, висновків і списку використаних джерел, додатку на 2 сторінках. 

Загальний обсяг дисертації становить 226 сторінок. Список використаних 

джерел складається із 189 найменувань і займає 19 сторінок. Аналізуючи 



структуру та зміст дисертації, підкреслимо, що дисертантом опрацьовано 

широке коло дисертаційних і монографічних робіт із зазначеного питання як 

українських, так і іноземних правознавців; проаналізовано міжнародні 

документи, норми чинного законодавства України; використано матеріали 

енциклопедичних та навчальних джерел; опрацьовано широкий спектр 

матеріалів, які розміщені на ресурсах офіційних електронних видань. Тобто, із 

структурної, теоретичної та практичної точки зору, тема дисертаційного 

дослідження була розроблена ґрунтовно, конституційно-правове забезпечення 

гендерної рівності в Україні досліджено комплексно та різносторонньо.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є 

першою спробою комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, з 

урахуванням новітніх досягнень науки конституційного права дослідити 

специфіку конституційно-правового забезпечення гендерної рівності в Україні. 

Здійснене дослідження дозволило обґрунтувати і сформулювати ряд 

нових наукових положень та практичних рекомендацій, спрямованих на 

удосконалення чинного законодавства та правозастосовчої практики в сфері 

забезпечення гендерної рівності. Положення наукової новизни отриманих 

результатів автором справедливо структуровано на ті, що отримані вперше, ті, 

що удосконалено, і ті, що дістали подальшого розвиту. 

Найбільш важливе значення з теоретичної та практичної точок зору 

мають положення наукової новизни, що стосуються: 

- виділення комплексного переліку практичних проблем забезпечення 

рівності прав і свобод жінок та чоловіків в Україні, до яких віднесено наступні: 

1) проблеми забезпечення балансу прав жінок і чоловіків; 2) проблеми 

забезпечення гендерної рівності у секторі безпеки і оборони; 3) проблеми 

забезпечення гендерної рівності у виборчій практиці; 4) проблеми забезпечення 

гендерної рівності у трудових правовідносинах; 

- виокремлення комплексу теоретичних проблем забезпечення гендерної 

рівності, якими названо наступні: 1) гендерний підхід ототожнюється із 

статево-рольовим, тобто загальноприйнятим є підхід, за якого кожній статі 

відповідає своя роль, яку «повинні» виконувати чоловік або жінка; 2) поняття 

гендерної рівності еволюціонувало у процесі свого розвитку, а отже його не 

можна ототожнювати із розумінням гендерної рівності навіть декілька 

десятиліть тому; 3) в Україні відсутні стандарти вживання толерантної лексики, 

а тому низка загальновживаних понять суперечать принципам рівності прав і 

свобод жінок та чоловіків; 4) відсутність в Україні законодавчого закріплення 

права на гендерну ідентичність, у тому числі на вільний вибір сексуальної 

орієнтації; 

- комплексного дослідження досвіду країн Скандинавії у забезпеченні 

гендерної рівності, та встановлення перспективних шляхів запозичення досвіду 

у забезпеченні рівності прав і свобод жінок та чоловіків Данії (забезпечення 

рівного представництва жінок і чоловіків у державних установах; створення 

спеціальних установ, до компетенції яких належить забезпечення гендерної 

рівності), Швеції (щодо залучення чоловіків до ведення домогосподарства і 

догляду за дитиною; щодо запобігання виникнення розривів у заробітній платі 



чоловіків та жінок), Норвегії (запропоновано зміни до законодавства про 

військовий обов’язок та військову службу, який вирізняє Норвегію з-поміж 

більшості країн світу); 

- встановлення особливостей сучасного стану забезпечення рівності прав і 

свобод жінок та чоловіків в Україні, до яких віднесено наступні: 1) системний 

характер забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків в Україні 

(забезпечення гендерної рівності є складової частиною забезпечення загального 

принципу рівності осіб); 2) відхід від усталених соціальних ролей, який полягає 

у беззаперечній рівності жінок і чоловіків у всіх сферах життя, яка 

забезпечується та охороняється державою та яка включає рівні умови для 

реалізації рівних прав жінок і чоловіків, відсутність обмежень та 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, яка полягає в особливій охороні із 

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 та 

непорушність рівності людей у своїх правах (принцип рівності прав і свобод 

жінок та чоловіків в Україні є стабільним, і існуючий баланс не може бути 

змінений на користь тієї чи іншої статі); 

– формулювання аргументованої пропозиції щодо вирішення проблеми 

забезпечення балансу прав жінок і чоловіків, яка вбачається у внесенні 

наступних 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 громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти 

і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї. Із урахуванням анатомо-

фізіологічних особливостей жіночого організму, жінки додатково 

забезпечуються спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я, 

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»; 

– з’ясування того, що вирішення проблеми обмеження прав 

військовослужбовців-чоловіків, які мають дітей віком до трьох років, доцільно 

здійснити шляхом надання їм права на призначення на рівнозначні посади з 

більш легкими умовами служби (з меншим обсягом), а у разі відсутності 

рівнозначних – на нижчі посади. Для цього запропоновано внести наступні 

зміни до чинного законодавства: 1) внести зміни до пункту 82 Положення про 

проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах 



України, а також сформулювати відповідне положення наступним чином: «[…] 

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) 

внести зміни 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 більш 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 […]». 

Зміст положень, що віднесені автором до положень наукової новизни 

одержаних результатів, свідчить про авторський підхід до вивчення 

проблематики конституційно-правового забезпечення гендерної рівності в 

Україні. 

Окремо слід зупинитись на змісті дисертаційної роботи, у якій автор 

послідовно і обґрунтовано розкрив конституційно-правові аспекти 

забезпечення гендерної рівності в Україні. Так, автором лаконічно та чітко 

викладено зміст анотацій, що розкривають основні положення та висновки 

роботи. У вступі дисертаційного дослідження обґрунтовується актуальність 

теми, визначаються об’єкт, предмет, мета і основні завдання дослідження, 

характеризується методологічна і науково-теоретична основа роботи, наукова 

новизна отриманих результатів, теоретичне і практичне значення результатів 

дослідження, виокремлюються положення щодо їх апробації тощо. 

У Розділі 1 «Методологія дослідження та загальнотеоретична 

характеристика конституційно-правового забезпечення гендерної рівності в 

Україні» автором ґрунтовно проаналізовано та встановлено наукову 

інтерпретацію та особливості забезпечення гендерної рівності в Україні. 

Досліджена історіографія та методологічні основи доктринальних досліджень 

конституційно-правових засад забезпечення рівності прав і свобод жінок та 

чоловіків в Україні. Ґрунтовно та доволі плідно досліджені етапи 

ретроспективи становлення рівності прав і свобод жінок та чоловіків у світі та 

на території України. Позитивно відзначимо чітке розмежування автором 

понять «стать» та «гендер». Важливим є встановлення того, що на сьогодні в 

правовій доктрині нашої держави наявна велика кількість праць, присвячених 

питанням рівності прав та можливостей чоловіків та жінок, але разом із тим, 

сутність деяких теоретичних категорій не є встановленою належним чином. 

Однією із таких категорій є забезпечення рівності прав і свобод чоловіків та 

жінок, яке була визначена дисертантом, як сукупність нормативно-визначених 

гарантій щодо забезпечення рівних прав і свобод для представників різних 

статей, впровадження 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, та діяльність органів 

державної влади зі створення умов, необхідних для відповідного забезпечення 



зі сторони держави. Позитивно відзначимо виділення наступних етапів 

ретроспективи становлення рівності прав і свобод жінок та чоловіків на 

території України: 1 етап (IX-XVIII століття) – етап фактичної рівноправності 

жінок та чоловіків в Україні. У Київській Русі, та в певній мірі в Галицько-

Волинському князівстві, існувала гендерна рівність серед вільних підданих 

жінок. Жінки були рівними із чоловіками у сімейних відносинах, володіли 

майном, брали участь в управлінні державою, мали економічну самостійність; 2 

етап (XVIII – ХХ століття) – етап втрати жінками прав та боротьби за їх 

повернення. На українських землях жінки були позбавлені фактично усіх прав, 

якими володіли раніше. У зв’язку із нерівністю прав й свобод набули розвитку 

різноманітні жіночі рухи, які ґрунтувались на ідеях таких самих рухів у 

європейських державах; 3 етап (ХХ століття – до сьогодні) – етап розвитку 

гендерної рівності на українських землях, та в незалежній Україні. Жінки знову 

стали рівноправними із чоловіками, і залишаються такими і донині, 

незважаючи на наявність окремих спірних та проблемних моментів. Протягом 

усього зазначеного періоду права жінок лише розширювались. 

Розділ 2 «Конституційні гарантії та механізм захисту рівності прав і 

свобод жінок та чоловіків» присвячено дослідженню конституційних та 

законодавчих гарантій забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків, 

міжнародного законодавства щодо забезпечення рівності прав і свобод жінок та 

чоловіків, а також конституційно-правового механізму захисту рівності прав і 

свобод жінок та чоловіків в Україні. Позитивно відзначимо класифікацію 

гарантій захисту рівності прав і свобод жінок та чоловіків на конституційні 

(конституційні гарантії забезпечення можливості рівного втілення прав та 

свобод чоловіками й 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); конституційні гарантії забезпечення втілення прав та 

свобод щодо рівності чоловіків та жінок (діяльність ВРУ щодо прийняття 

законодавчих актів, що встановлюють рівні права та свободи чоловіків та 

жінок; діяльність Уповноваженого з прав людини щодо контролю за рівністю 

прав та свобод чоловіків та жінок та щодо подання звернень про порушення 

рівності до правоохоронних органів України; діяльність КМУ щодо визначення 

державної політики розвитку рівності прав та свобод чоловіків й жінок та 

напрямків й способів її реалізації; діяльність Президента України щодо 

контролю за відповідністю нормативно-правових актів праву на рівність 

визначеному Конституцією України) та законодавчі (законодавчі гарантії 

рівності сімейних прав й свобод чоловіків та жінок (вільного волевиявлення 

чоловіками та жінками бажання створити сім’ю; рівних прав щодо розвитку 

власної особистості у шлюбі кожним із подружжя; рівних матеріальних прав 

подружжя); законодавчі гарантії рівності права на працю (заборона 

дискримінації за ознакою статті; рівності щодо поєднання сімейного життя й 

трудових обов’язків; рівності щодо оплати праці); законодавчі гарантії рівності 

втілення політичних та виборчих прав чоловіків та жінок (рівної можливості 

бути обраним на політичні посади; рівної можливості здійснювати пасивні 



виборчі права). Важливим є аналіз структури механізму захисту рівності прав 

та свобод чоловіка й жінки, яка досліджена через призму наступних елементів: 

правові норми, щодо захисту (рівних можливостей реалізації власних прав та 

свобод чоловіком та жінкою; рівності у праві на безпечні для життя та здоров’я 

умови спільного проживання; рівного права на судовий захист), діяльність 

органів публічної влади, до компетенції яких входить захист рівності 

(Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; системи органів, до 

компетенції яких, входить захист рівності), юридичної відповідальності за 

порушення рівності (обмежувального припису стосовно кривдника; 

адміністративної відповідальності; кримінальної відповідальності). 

У Розділі 3 «Оптимізація конституційно-правового забезпечення 

гендерної рівності в Україні» здійснено виділення теоретико-практичних 

проблем забезпечення гендерної рівності та пропозиції щодо їх вирішення, а 

також досліджено шляхи запозичення в України конституційних та 

законодавчих засад забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків у 

країнах ЄС. Авторські підходи щодо розуміння актуальних конституційних 

прикладних проблем конституційно-правового забезпечення гендерної рівності 

в Україні характеризуються оригінальністю та інноваційністю. Особливо 

відзначимо пропозиції щодо вирішення проблем забезпечення рівності прав і 

свобод жінок та чоловіків в Україні у чотирьох сферах: сфері забезпечення 

балансу прав жінок і чоловіків, сфері безпеки і оборони, політичній сфері та 

трудовій сфері. 

У Висновках автором за результатами проведеного дослідження 

викладено найбільш важливі науково-теоретичні положення, які дійсно 

відображають зміст дисертаційного дослідження, результати використання 

різних методологічних прийомів дослідження, авторські ідеї, які засновані на 

дослідженому емпіричному матеріалі.  

В додатках відображено список опублікованих дисертантом праць та 

результати участі в наукових та науково-практичних конференціях.  

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів дослідження 

полягає у тому, що викладені в дисертації положення, узагальнення та висновки 

можна використати у: 

– у науково-дослідній сфері – для подальших загальних і спеціальних 

наукових досліджень теоретичних та практичних проблем конституційно-

правового регулювання рівності жінок та 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 щодо 

правового регулювання забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків 

в Україні; 

– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 

зроблені в дисертації, можуть бути використані в ході наукових конференцій та 



диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін як «Конституційне право 

України», «Порівняльне правознавство», у вищих юридичних закладах освіти, 

при підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-дослідній роботі 

студентів, слухачів та курсантів, в процесі підготовки робочих програм та 

планів, підручників, навчальної та прикладної літератури.  

В той самий час, при підготовці дисертанта до захисту дисертації, варто 

звернути увагу на деякі питання, відповіді на які зможуть посилити його 

наукову позицію. 

1. Звернути увагу на те, що за останній декілька років наша держава 

суттєво активізувала свою діяльність щодо розвитку рівності прав і свобод 

чоловіків та жінок в Україні. Було прийнято низку нормативно-правових актів. 

Тобто, сучасний етап становлення рівності прав і свобод жінок та чоловіків в 

Україні характеризується посиленням діяльності держави у цьому напрямку та 

зміною багатьох акцентів. Важливо, щоб дисертант врахував ці зміни для 

посилення своєї наукової позиції на захисті. 

2. Звернемо увагу на те, що при дослідженні конституційних та 

законодавчих засад забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків у 

країнах ЄС, дисертантка проаналізувала позитивний досвід Норвегії, яка не 

членом Європейського Союзу. Менше з тим, погоджуємось із тим, що 

Королівство Норвегія є державою, досвід якої у забезпеченні рівності прав і 

свобод жінок та чоловіків є одним із першочергових для запозичення нашою 

державою. Виділені автором особливості моделі забезпечення гендерної 

рівності в Норвегії є важливими із теоретичної та практичної точки зору для 

вітчизняної науки. 

Втім, попри зауваження, зробимо висновок, що вони не применшують 

позитивного значення дисертації. Підтвердженням обґрунтованості і 

достовірності наукових положень, висновків і рекомендацій дослідження є 

наукові публікації автора. Основні результати дисертаційного дослідження 

відображено у відповідних наукових публікаціях автора у фахових виданнях 

України та спеціалізованих виданнях іноземних держав, збірниках матеріалів 

науково-теоретичних та науково-практичних конференцій. Усі публікації 

автора за змістом відповідають темі дисертаційного дослідження, доводять 

повноту опублікування отриманих результатів та наявність їх достатньої 

кількості. Опубліковані праці автора присвячені різним аспектам досліджуваної 

проблеми і не дублюють одна одну. Дисертація має високий теоретичний 

рівень і практичне значення. Аналіз змісту дисертації дозволив встановити 

відсутність текстових запозичень без посилання на джерело (плагіату). 

Тому, із урахуванням всього вищенаведеного, вважаємо, що дисертаційна 

робота Кругової Світлани Самуїлівни на тему «Конституційно-правове 

забезпечення гендерної рівності в Україні», подана на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – «Право» відповідає 

спеціальності 081 – «Право»  та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 березня 2016 року №261 (зі змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 



року №283), пункту 10 Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 06 березня 2019 р. №167 може бути рекомендована до захисту.  

 
 Доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії 

правових наук України Оніщенко Н.М. відзначила, що курс до європейської 

інтеграції України передбачає гармонізацію вітчизняного законодавства для 

досягнення нашою державою високих європейських стандартів регулювання 

гендерних відносин та забезпечення гендерної рівності. Державна політика 

України повинна спрямовуватись на подолання будь-яких проявів 

дискримінації за ознакою статі чи іншими ознаками, а також на створення умов 

для реалізації своїх природних здібностей у будь-якій сфері, як жінками, так і 

чоловіками. Тому, проблематика конституційно-правового забезпечення 

гендерної рівності в Україні, до дослідження якої звернулась Світлана 

Самуїлівна Кругова, є безперечно актуальною, що можна пояснити рядом 

чинників.  

По-перше, актуальність дисертаційної роботи Кругової Світлани 

Самуїлівни на тему «Конституційно-правове забезпечення гендерної рівності в 

Україні» пов’язана із проблематикою реалізації та захисту прав людини, не 

залежно від її гендеру, яка є глобальною. На сьогодні, досягнення гендерної 

рівності є одним із ключових показників розвитку кожної країни, тому в умовах 

глобалізації сучасне суспільство досить часто звертається до проблем 

нерівності громадян у правах та свободах, залежно від їхньої раси, кольору 

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

походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак, і, 

безумовно, гендеру. В сучасних умовах питання забезпечення гендерної 

рівності в Україні та формування державної політики з урахуванням гендерного 

компонента є настільки ж актуальним, як і питання економічної стабілізації. 

Захист прав і свобод кожної людини, не залежно від її гендеру, є одним із 

факторів, що забезпечить перехід нашої держави від посттоталітаризму до 

сталого соціального розвитку. 

По-друге, актуальність обраної С.С. Круговою теми дисертаційного 

дослідження можна пояснити тим, що в сучасних умовах гендерна нерівність є 

глобальною проблемою. Вона гальмує розвиток держав та економік, завдає 

збитків добробуту людей, знижує продуктивність праці. Тобто, гендерна 

нерівність є безумовно деструктивним явищем, негативний вплив якого 

спостерігається і у контексті нашої держави. Хоча українське законодавство є 

гендерно нейтральним, тобто не містить негативних дискримінаційних 

положень щодо жінок чи чоловіків, очевидно, що наша держава не в повній мірі 

виконує взяті на себе зобов’язання щодо забезпечення рівності у їхніх правах й 

свободах. Передусім це відображається у тому, що в Україні до цих пір не є 

поширеною практика притягнення порушників антидискримінаційного 

законодавства до відповідальності, внаслідок чого, не усі законодавчі норми, 

спрямовані на подолання гендерних диспропорцій у тих сферах, де присутня 

дискримінація, реально виконуються на практиці. Тому, те, що наша держава 



вибірково підходить до питання забезпечення гендерної рівності, призводить до 

гальмування її розвитку та розвитку її економіки, а також негативно 

відображається на стані забезпечення права і свобод її громадян. 

По-третє, вибір С.С. Круговою теми дисертаційного дослідження є 

актуальним із огляду на те, що Україна декларує членство в Європейському 

Союзі, як одну із своїх стратегічних цілей. Це означає, що наша держава для 

виконання поставлених їй умов членства має забезпечити високий рівень 

соціальних стандартів для громадян, продемонструвати розвиток гуманітарної 

сфери, гарантувати рівність у правах й свободах жінок та чоловіків тощо. 

Позиція ЄС щодо гендерної рівності є загальновідомою – і чоловіки, і жінки 

повинні мати рівні права та свободи в усіх сферах суспільного життя. Для 

цього, кожна держава, яка є членом цієї організації, впроваджує принцип 

гендерної рівності в усі галузі та сфери. Оскільки європейський вибір України 

був офіційно проголошеним та зафіксованим на рівні міжнародних угод та 

вітчизняного законодавства, наближення нашої держави до економічних і 

соціальних стандартів ЄС є завданням, яке має бути виконане для подальшого 

вступу до цієї організації. А тому, в умовах, коли побудова соціально 

справедливого суспільства є однією із стратегічних задач України, дослідження 

питань конституційно-правового забезпечення гендерної рівності в нашій 

державі є необхідним.  

По-четверте, тема «Конституційно-правове забезпечення гендерної 

рівності в Україні» є актуальною із огляду на те, що гендерні дискримінації до 

цих пір мають місце в нашій державі, не зважаючи на перманентну діяльність, 

яка здійснюється державою у цьому напрямку. Поступово покращується 

ситуація із представництвом жінок в органах державної влади, суттєво кращою 

стає ситуація із зрівнюванням в оплаті праці чоловіків й жінок за однакову 

роботу. Але в той самий час, у багатьох сферах прогрес до цих пір відсутній, і 

не зважаючи на усі позитивні тенденції, все ще зберігається гендерний 

дисбаланс і в оплаті праці, і в кар’єрному зростанні, що зумовлює відставання 

України у різноманітних міжнародних рейтингах з гендерної рівності від 

розвинених європейських держав. Це в свою чергу відстрочує європейську 

інтеграцію нашої держави та не дозволяє Україні стати повноцінним учасником 

Європейського Співтовариства. Проблеми забезпечення гендерної рівності в 

Україні обумовлені як недосконалістю законодавства, так і відсутністю 

належної гендерної освіти у громадян та знань міжнародних стандартів. А 

тому, здійснення таких наукових досліджень, як це було здійснено С.С. 

Круговою, є важливим інструментом для вирішення цих проблем. 

Наведене свідчить про доцільність ґрунтовного наукового 

переосмислення питання забезпечення гендерної рівності в Україні.  

Варто погодитись із авторкою у формулюванні мети дисертаційного 

дослідження, яку складає розробка цілісних напрямів теоретико-практичних 

пропозицій щодо оптимізації сучасного стану конституційно-правового 

регулювання забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків в Україні 

(стор. 17 дисертації). Об’єкт дослідження - правові відносини, що виникають у 

зв’язку із забезпеченням прав людини й громадянина та предмет дослідження - 



конституційно-правові основи забезпечення рівності прав і свобод жінок та 

чоловіків в Україні також відповідають темі дисертаційної роботи. 

У відповідності до мети роботи, авторкою була сформульована логічна та 

послідовна система завдань дослідження, яка забезпечила його повноту та 

цілісність. У підрозділі 1.1 було вирішено завдання надання наукової 

інтерпретації та виділення особливостей забезпечення рівності прав і свобод 

жінок та чоловіків в Україні. Підрозділ 1.2 присвячено вирішенню завдання 

здійснення аналізу історіографії та методологічних основ доктринальних 

досліджень конституційно-правових засад забезпечення рівності прав і свобод 

жінок та чоловіків в Україні. У підрозділі 1.3 розкривається завдання 

визначення періодизації генезису рівності прав і свобод жінок та чоловіків у 

світі та на території України. В підрозділі 2.1 дослідницею було з’ясовано зміст 

конституційних та законодавчих гарантій забезпечення рівності прав і свобод 

жінок та чоловіків. Підрозділ 2.2 присвячено характеристиці специфіки 

міжнародного законодавства щодо забезпечення рівності прав і свобод жінок та 

чоловіків. В підрозділі 2.3 авторка дослідила конституційно-правовий механізм 

захисту рівності прав і свобод жінок та чоловіків в Україні, і цим самим 

вирішила відповідне сформульоване у вступній частині роботи завдання. У 

підрозділі 3.1 С.С. Кругова сформулювала перелік теоретико-практичних 

проблем забезпечення гендерної рівності та запропонувала обґрунтовані 

пропозиції щодо їх вирішення. В підрозділі 3.2 були деталізована специфіка 

позитивного досвіду забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків у 

країнах ЄС, й окрім цього дослідницею були виокремлені напрями його 

запозичення у вітчизняне законодавство. Тобто, зробимо висновок, що усі 

визначені С.С. Круговою завдання дисертаційного дослідження, були нею 

виконані у праці на тему «Конституційно-правове забезпечення гендерної 

рівності в Україні». Відповідно, належне виконання вказаних завдань 

забезпечило досягнення мети дослідження. 

Успішність виконання вищенаведених завдань ґрунтується на успішному 

використанні дисертанткою методологічного інструментарію юридичної науки. 

На сторінках 18-19 дисертації вказано, що в основі методології дослідження 

дисертаційної роботи лежить комплекс сучасних як загальних, так і 

спеціальних теоретико-методологічних засобів наукового пізнання явищ та 

процесів, які мають місце в суспільстві. За допомогою історичного методу 

аналізувався розвиток конституційно-правового забезпечення рівності прав і 

свобод жінок та чоловіків в Україні (підрозділ 1.3). Формально-логічний метод 

використовувався при дослідженні основних понятійних категорій у роботі 

(підрозділи 1.1, 2.1-2.3), виокремленні ознаки забезпечення рівності прав і 

свобод жінок та чоловіків в Україні (підрозділ 1.2). Системно-структурний 

метод надав можливість вивести перелік конституційних та законодавчих 

гарантій забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків (підрозділ 2.1). 

За допомогою методу моделювання виокремлено перспективні напрями 

удосконалення конституційно-правового регулювання гендерної рівності та 

пропозиції щодо їх вирішення (підрозділ 3.1). Порівняльно-правовий метод 

використано при дослідженні позитивного досвіду конституційно-правового 



регулювання рівності прав і свобод жінок та чоловіків у країнах ЄС і 

виробленні пропозицій щодо запозичення у національне законодавство 

(підрозділ 3.2). Такий вибір методології дослідження заслуговує на підтримку, 

адже це дозволило повно та об’єктивно дослідити питання конституційно-

правового забезпечення гендерної рівності в Україні.  

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, що логічно поєднані у вісім 

підрозділів, висновків і списку використаних джерел, додатку на 2 сторінках. 

Загальний обсяг дисертації становить 226 сторінок. Список використаних 

джерел складається із 189 найменувань і займає 19 сторінок. Аналізуючи зміст 

дисертації, зробимо висновок, що дисертантка: по-перше, опрацювала широке 

коло дисертаційних і монографічних робіт із зазначеного питання як 

українських, так і іноземних правознавців; по-друге, проаналізувала міжнародні 

документи, норми чинного законодавства України, акти судової практики, 

законодавство європейських держав; по-третє, використовувала матеріали 

енциклопедичних та навчальних джерел; по-четверте, опрацювала широкий 

спектр матеріалів, розміщених на ресурсах офіційних електронних видань. Це 

дає нам можливість зробити висновок, що із теоретичної та практичної точок 

зору тема дисертаційного дослідження розроблена ґрунтовно.  

Наукова новизна отриманих результатів випливає з актуальності теми 

дослідження, та полягає в тому, що дисертація є першою спробою комплексно, 

з використанням сучасних методів пізнання, з урахуванням новітніх досягнень 

науки конституційного права дослідити специфіку конституційно-правового 

забезпечення гендерної рівності в Україні. Здійснене дослідження дозволило 

дисертантці обґрунтувати і сформулювати ряд нових наукових положень та 

практичних рекомендацій, спрямованих на конкретні зміни до чинного 

законодавства та правозастосовчої практики в Україні задля підвищення рівня 

конституційно-правового забезпечення гендерної рівності в Україні. 

Положення наукової новизни отриманих результатів автором справедливо 

структуровано на ті, що отримані вперше, ті, що удосконалено, і ті, що дістали 

подальшого розвитку.  

На мою думку, найбільш важливе значення з теоретичної та 

практичної точок зору мають положення наукової новизни, що стосуються 

наступного: 

По-перше, С.С. Круговою було сформульовано комплексний перелік 

теоретичних та практичних проблем забезпечення рівності прав і свобод жінок 

та чоловіків в Україні, а також запропоновано шляхи для їхнього вирішення. 

Так, до практичних проблем були віднесені наступні: 1) проблеми забезпечення 

балансу прав жінок і чоловіків; 2) проблеми забезпечення гендерної рівності у 

секторі безпеки і оборони; 3) проблеми забезпечення гендерної рівності у 

виборчій практиці; 4) проблеми забезпечення гендерної рівності у трудових 

правовідносинах. До теоретичних проблем дослідницею віднесено наступні: 1) 

гендерний підхід ототожнюється із статево-рольовим, тобто 

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

«повинні» виконувати чоловік або жінка; 2) поняття гендерної рівності 



еволюціонувало у процесі свого розвитку, а отже його не можна ототожнювати 

із розумінням гендерної рівності навіть декілька десятиліть тому; 3) в Україні 

відсутні стандарти вживання толерантної лексики, а тому низка 

загальновживаних понять суперечать принципам рівності прав і свобод жінок 

та чоловіків; 4) відсутність в Україні законодавчого закріплення права на 

гендерну ідентичність, у тому числі на вільний вибір сексуальної орієнтації. 

Для вирішення цих проблем дисертанткою були запропоновані комплексні 

зміни до Конституції України, Кодексу законів про працю України, 

Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Законів України «Про оплату праці», «Про рекламу», «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про військовий 

обов’язок і військову службу», «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», «Про політичні партії» тощо, які є 

актуальними у сучасних умовах, та мали би бути врахованими вітчизняним 

законодавцем.  

По-друге, важливим є комплексне дослідження досвіду країн ЄС у 

забезпеченні гендерної рівності, і першочергово - країн Скандинавії, адже вони 

характеризуються високорозвиненою правовою системою та демократичними 

інститутами. Позитивно відзначимо виділені дослідницею перспективні шляхи 

запозичення досвіду у забезпеченні рівності прав і свобод жінок та чоловіків 

Данії (забезпечення рівного представництва жінок і чоловіків у державних 

установах; створення спеціальних установ, до компетенції яких належить 

забезпечення гендерної рівності), Швеції (щодо залучення чоловіків до ведення 

домогосподарства і догляду за дитиною; щодо запобігання виникнення розривів 

у заробітній платі чоловіків та жінок), Норвегії (запропоновано зміни до 

законодавства про військовий обов’язок та військову службу, який вирізняє 

Норвегію з-поміж більшості країн світу), та запропоновані зміни до таких 

нормативно-правових актів, як Кодекс законів про працю України, Закони 

України «Про відпустки», «Про державну службу» та «Про військовий 

обов’язок і військову службу». 

На основі цього, логічним є висновок про авторський підхід до 

вивчення проблематики забезпечення гендерної рівності в Україні. 

Окремо слід зупинитись і на змісті дисертаційної роботи, в якій автор 

послідовно і обґрунтовано розкрив практичні та теоретичні аспекти 

конституційно-правового забезпечення гендерної рівності в Україні. Автором 

грамотно викладено зміст анотацій, у вступі дисертаційного дослідження 

обґрунтовується актуальність теми, визначаються об’єкт, предмет, мета і 

основні завдання дослідження, характеризується методологічна і науково-

теоретична основа роботи, наукова новизна отриманих результатів, теоретичне 

і практичне значення результатів дослідження, виокремлюються положення 

щодо їх апробації тощо. У розділі 1 авторкою визначено методологію 

дослідження та здійснено загальнотеоретичну характеристику конституційно-

правового забезпечення гендерної рівності в Україні. Розділ 2 присвячено 

аналізу конституційних гарантій та механізму захисту рівності прав і свобод 

жінок та чоловіків. В розділі 3 дисертантка дослідила шляхи оптимізації 



конституційно-правового забезпечення гендерної рівності в Україні. У 

висновках автором за результатами проведеного дослідження викладено 

найбільш важливі науково-теоретичні положення, які відображають зміст 

дисертаційного дослідження, результати використання різних методологічних 

прийомів дослідження, авторські ідеї, які засновані на дослідженому 

емпіричному матеріалі. В додатках відображено список опублікованих 

дисертантом праць та результати участі в наукових та науково-практичних 

конференціях.  

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів дослідження 

полягає у тому, що викладені в дисертації положення, узагальнення та висновки 

можна використати у: 

– у науково-дослідній сфері – для подальших загальних і спеціальних 

наукових досліджень теоретичних та практичних проблем конституційно-

правового регулювання рівності жінок та 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 щодо 

правового регулювання забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків 

в Україні; 

– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 

зроблені в дисертації, можуть бути використані в ході наукових конференцій та 

диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін як «Конституційне право 

України», «Порівняльне правознавство», у вищих юридичних закладах освіти, 

при підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-дослідній роботі 

студентів, слухачів та курсантів, в процесі підготовки робочих програм та 

планів, підручників, навчальної та прикладної літератури. 

 

Разом із відзначеними позитивними аспектами дисертаційної роботи 

Кругової Світлани Самуїлівни на тему: «Конституційно-правове забезпечення 

гендерної рівності в Україні», при підготовці дисертантки до захисту дисертації 

варто звернути увагу на деякі питання, відповіді на які зможуть посилити 

її наукову позицію. 
По-перше, С.С. Кругова має звернути увагу на особливості 

співвідношення статі та гендеру, специфіку самоактуалізації особи в сучасному 

світі, зміну в розумінні гендерних ролей чоловіків та жінок в суспільстві. 

По-друге, дисертантці варто звернути увагу на сучасні трансформації у 

шлюбно-репродуктивній поведінці громадян, переформатування гендерних 

відносин і репродуктивної поведінки чоловіків і жінок, зростаючу 

плюралізацію сімейних відносин (тобто, на поширення цивільних шлюбів та 

партнерських відносин), на появу нових видів батьківства тощо. 

По-третє, важливим є розуміння гендерних аспектів у формуванні нового 

законодавства України, адже це є питанням соціальної справедливості, 



вирішення якого необхідне для забезпечення рівноправного та стійкого 

людського розвитку шляхом застосування найбільш результативних і 

ефективних методів державного втручання. Тобто, які тенденції 

спостерігаються при прийнятті законодавцем нового законодавства України, 

яким чином в ньому відображаються засади гендерної рівності.  

По-четверте, на наше переконання, варто звернути більшу увагу на досвід 

іноземних держав. Безумовно, дослідження С.С. Круговою досвіду країн 

Скандинавії, та зароблені нею висновки за результатами цього дослідження, є 

важливим для вітчизняної науки, втім варто враховувати те, що наша держава 

вибірково підходить до питання забезпечення гендерної рівності, і це 

призводить до гальмування її розвитку та розвитку її економіки, а також 

негативно відображається на стані забезпечення права і свобод її громадян. 

Тому, у даному контексті Україна потребує якнайширшого дослідження 

досвіду іноземних держав та орієнтування у цих питаннях на досвід якомога 

більшої кількості розвинених країн світу.  

 

Попри висловлені зауваження, вважаю необхідним зазначення 

наступного: 

1. Наявність недоліків не применшує значення дисертації. Дисертаційне 

дослідження розв’язує важливу науково-прикладну проблему – пошук шляхів 

удосконалення конституційно-правового забезпечення гендерної рівності в 

Україні. Підтвердженням обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій дослідження є наукові публікації автора. Основні 

результати дисертаційного дослідження відображено у відповідних наукових 

публікаціях автора у фахових виданнях України та спеціалізованих виданнях 

іноземних держав, збірниках матеріалів науково-теоретичних та науково-

практичних конференцій. Дані публікації за змістом відповідають темі 

дисертаційного дослідження, доводять повноту опублікування отриманих 

результатів та наявність їх достатньої кількості. Опубліковані праці автора 

присвячені різним аспектам досліджуваної проблеми і не дублюють одна одну. 

Дисертація має високий теоретичний рівень і практичне значення. 

2. Праця С.С. Кругової є завершеною, аналіз змісту дисертації дозволив 

встановити унікальність та наукову обґрунтованість положень, висновків й 

пропозицій, відсутність текстових запозичень без посилання на джерело 

(плагіату). Зміст праці відповідає спеціальності. Дисертація має наукову 

цінність, дисертанткою здійснено особистий внесок у розвиток наукової 

проблеми забезпечення гендерної рівності в Україні. 

Тому, вважаю, що дисертаційна робота Кругової Світлани Самуїлівни на 

тему «Конституційно-правове забезпечення гендерної рівності в Україні» 

відповідає спеціальності 081 – «Право» та вимогам Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261 (зі змінами і 

доповненнями від 03 квітня 2019 року №283), пункту 10 Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 



постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. №167 та може 

бути рекомендована до захисту.  

 

 

ВИСНОВОК 

Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України  

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Кругової Світлани Самуїлівни на тему: «Конституційно-

правове забезпечення гендерної рівності в Україні», поданої на  

здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 08 «Право»  

за спеціальністю 081 «Право» 

 

1. Обґрунтування вибору теми дисертаційного дослідження,  

зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

 Здобувач вмотивовано та переконливо обґрунтовує актуальність та 

практичну необхідність опрацювання питань, що становлять предмет його 

дослідження, висвітлюючи зв’язок теми дисертації із існуючими на сьогодні 

науковими програмами, планами та темами.  

 Зокрема, актуальність обраної для дисертаційного дослідження теми 

обумовлена наступним. 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 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. 

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 

високим соціальним рівнем життя та демократичними цінностями, дослідження 

є цілком на часі. 

Кругова С.С. вірно визначає зв’язок своєї дисертаційної роботи з 

актуальними на сьогодні науковими програмами, планами та темами. 

Проблематика здійсненого здобувачем дослідження відповідає наступним 

плановим науково-дослідним темам 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). 

2. Мета і завдання дисертаційного дослідження 

 



 Метою дослідження є дисертаційного дослідження є розробка 

цілісних напрямів теоретико-практичних пропозицій з оптимізації сучасного 

стану конституційно-правового регулювання забезпечення рівності прав і 

свобод жінок і чоловіків в Україні. 

Відповідно до мети дослідження визначено 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; 

 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. 

 

 

 

 

3. Об’єкт, предмет та теоретико-методологічна база  

дисертаційного дослідження 

  

Здобувач правильно визначає об’єкт та предмет дисертаційного 

дослідження, а також надає вичерпне обґрунтування використання теоретико-

методологічної бази, необхідного для повноцінного проведення такого 

дослідження. 

Об’єкт дослідження становлять правові відносини, що виникають у 

зв’язку із забезпеченням прав людини та громадянина.  

Предметом дослідження є конституційно-правові основи забезпечення 

рівності прав і свобод жінок та чоловіків в Україні. 

 За основу методології дослідження дисертаційної роботи взято комплекс 

сучасних як загальних, так і спеціальних теоретико-методологічних засобів 

наукового пізнання явищ і процесів, які мають місце в суспільстві. Історичний 

метод дозволив проаналізувати розвиток конституційно-правового 



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 конституційно-правового 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 жінок і чоловіків у країнах ЄС та 

вироблення пропозицій щодо запозичення в національне законодавство 

(підрозділ 3.2). 

 

4. Наукова новизна дисертаційного дослідження, теоретична та 

практична цінність 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 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 громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти 

та професійній підготовці, у 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 

військовослужбовців-чоловіків, 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 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 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 (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: 

– 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.  

 



5. Наукові публікації, у яких висвітлені основні наукові результати 

дисертації, повнота опублікування результатів дисертації 

 Основні наукові результати дисертації висвітлені у 12 публікаціях, які 

повністю відображають зміст проведеного наукового дослідження, а також суть 

викладених у ньому практичних висновків та рекомендацій. За результатами 

наукових розвідок, дисертантом було опубліковані наступні наукові доробки. 
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забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків у Данії. Правова 

доктрина, правоутворення та правозастосування: проблеми зв'язку та шляхи 

розвитку : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 жовт. 2019 р.). 

Харків : НДІ ППСН, 2019. С. 68–73. 

12. Кругова С.С. Зміст законодавчих засад забезпечення рівності прав і 

свобод жінок та чоловіків у Данії. Теоретичні питання юриспруденції і 

проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників 
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2020. С. 21–24. 
 

 

6. Структура дисертації, логіка викладу її основних частин та обсяг 

дисертаційного дослідження 

 Структура та обсяг дисертації обумовлені метою та завданнями 

дисертаційного дослідження. Робота складається із двох анотацій (українською 

та англійською мовами), вступу, трьох розділів, що логічно поєднані у вісім 

підрозділів, висновків і списку використаних джерел, додатку на 2 сторінках. 

Загальний обсяг дисертації становить 226 сторінок. Список використаних 

джерел складається із 189 найменувань і займає 19 сторінок. 

 

7. Особистий внесок здобувача 

 Дисертація виконана Круговою С.С. самостійно. Усі сформульовані в ній 

положення і висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У 

дисертації ідеї та розробки належать автору. Усі положення новизни, що 

виносяться на захист, та висновки, зроблені у цій дисертації, апробовані та 

опубліковані автором одноособово. 

 

8. Характеристика особистості здобувача 

Кругова Світлана Самуїлівна народилася 13 квітня 1965 року у м. 

Харкові. В період 1972 - 1982 років навчалася в середній школі №69 м. 

Харкова. З 1982 року по 1986 рік  працювала в Київському районному 

народному суді м. Харкова діловодом та секретарем судового засідання. В 1986 

році вступила до Харківського юридичного інституту ім. Ф.Е. Дзержинського. 

В 1991 році закінчила навчання в Українській юридичній академії ім. Ф.Е. 

Дзержинського та отримала диплом за спеціальністю «правознавство» і 

кваліфікацією «юрист». З 1986 року по 1991 рік працювала старшим 

інспектором в прокуратурі в/ч 9317, з 1991 року по 1999 рік в Державній 

податковій інспекції м. Харкова начальником відділу податкових розслідувань. 

З 1 вересня 1999 року по 16 червня 2000 року навчалась в магістратурі 

Національної юридичної академії  та отримала диплом магістра. 31 жовтня 2000 



року Указом Президента України призначена на посаду судді Ленінського 

райсуду м. Харкова. 20 грудня 2004 року постановою Верховної Ради України 

призначена суддею Апеляційного суду Харківської області. 

В 2018 році приймала участь в конкурсі на посаду судді Верховного 

Суду. За результатами конкурсу Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

від 27 липня 2018 року визнана такою, що може здійснювати правосуддя у 

Верховному Суді. 

З жовтня 2018 по теперішній час є аспірантом відділу конституційного 

права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В.М. 

Корецького НАН України. 

На сьогоднішній день працює суддею в Харківському апеляційному суді і 

обіймає адміністративну посаду секретаря судової палати з розгляду цивільних 

справ.  

Рівень володіння англійською, російською Intermediate. 

 

9. Оцінка мови та стилю дисертації 

 Дисертація написана з правильним вживанням юридичної та спеціальної 

термінології. Текстове подання матеріалів досліджень, наукових положень, 

висновків і рекомендацій забезпечують легкість та доступність їх сприйняття і 

відповідають стилю науково-дослідної літератури. 

 За результатами попередньої експертизи дисертаційного дослідження, 

виконаного Круговою С.С., а також вивчення повноти публікації основних 

результатів дослідження: 

 

УХВАЛЕНО: 

 1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Кругової Світлани Самуїлівни на тему: 

«Конституційно-правове забезпечення гендерної рівності в Україні». 

 2. Визнати, що за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, 

науковою та практичною цінністю здобутих результатів дисертація Кругової 

С.С. є фундаментальним науковим дослідженням з актуальних питань, 

характеризується єдністю змісту, містить наукові результати, що мають 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення, що, своєю чергою, 

свідчить про особистий внесок здобувача у розвиток юридичної науки, зокрема 

доктрини вітчизняної правової теорії. Подане до захисту дисертаційне 

дослідження відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 

у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261 (зі змінами і 

доповненнями від 03 квітня 2019 року №283), пункту 10 Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. №167. 



 


