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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми зумовлена тим, що європейська інтеграція є 

головним пріоритетом зовнішньої та внутрішньої політики України, а 

демократичні принципи – основним орієнтиром у її розбудові. Ратифікація 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС стала своєрідним поштовхом у 

розвитку політики рівних можливостей для чоловіків і жінок. Перед 

Україною постали амбітні завдання з поліпшення якості людського 

капіталу, утвердження соціальної справедливості і рівності усіх верств 

населення, подолання дискримінації тощо. Саме тому протягом останнього 

десятиліття в українському суспільстві відбуваються переосмислення та 

легітимація гендерних відносин, запроваджується інституційний механізм 

їх регулювання.  

Беззаперечним є те, що гендерну належність індивіда треба 

враховувати під час формування державної політики та міжособистісної 

взаємодії, відтак, вбудовувати в наявні організації й інституційний порядок. 

Утім, питання становлення інституційних засад регулювання гендерних 

відносин, насамперед у площині вивчення інституцій та їх функцій, а також 

ступеня врахування основними акторами, які формують гендерну політику, 

уявлень, статистичних показників та громадської думки, фактично 

перебувають сьогодні поза увагою вітчизняного академічного середовища. 

Європейське співтовариство, представлене моніторинговими місіями, 

вважає українське законодавство щодо забезпечення гендерної рівності 

малоефективним, а процес інституційного регулювання гендерних 

відносин - фрагментарним. Як результат відбувається суттєве домінування 

чоловіків у політичному житті країни, а жінки все частіше стикаються з 

дискримінацією в оплаті праці, росте гендерно сегрегований ринок праці, 

ми стаємо свідками браку можливостей для успішного поєднання сімейних 

обов’язків і роботи, домашнього насилля щодо жінок, тощо.  

Зазвичай вітчизняні дослідники гендерної рівності вивчають лише 

окремі аспекти гендерних відносин, не пропонуючи комплексного аналізу 

концептуальних засад та інституційних механізмів регулювання гендерних 

відносин на рівні ЄС, їх особливостей в окремих державах-членах чи в 

державах-сусідах, зокрема в Україні. Втім, як свідчать різні міжнародні 

порівняльні звіти і бази даних, держави ЄС є світовими лідерами за 

досягненням гендерної рівності. Тому осмислення міжнародного досвіду, 

зокрема переваг і недоліків імплементації гендерної політики ЄС в окремих 

сферах, запозичення здобутків покликане сприяти поглибленню вивчення 

та істотному пожвавленню відповідних процесів в українському 

суспільстві. Порівняльний аналіз інституційних характеристик гендерного 

порядку країн - членів ЄС й України дасть змогу визначити можливості 

його подальших інституційних змін в українському контексті з 

урахуванням європейського досвіду.  
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Отже, розв’язання наукової проблеми, окресленої як тема цього 

дослідження, вимагає ґрунтовного вивчення особливостей і здобутків 

практики функціонування інституційних механізмів регулювання й 

забезпечення гендерної рівності на рівні ЄС крізь призму їх потенційного 

використання нашою державою у процесі реалізації курсу на 

євроінтеграцію, зокрема на втілення Угоди про асоціацію України з ЄС. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дане дисертаційне дослідження виконане в межах наукової теми, яку 

розробляє кафедра країнознавства і міжнародного туризму факультету 

міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана 

Франка – «Особливості регіонального розвитку в контексті сучасних 

геополітичних процесів» (номер державної реєстрації 0117U001402). Тема 

дисертації затверджена на засіданні Вченої Ради Львівського національного 

університету імені Івана Франка 24 лютого 2016 року (протокол № 15/2). 

Метою і завдання дослідження. Мета  дисертаційного дослідження є 

цілісне й ґрунтовне вивчення концептуальних засад та інституційних 

механізмів регулювання гендерних відносин у ЄС, з урахуванням 

перспектив використання європейського досвіду в Україні. 

 Досягнення мети передбачає реалізацію таких завдань: 

– розкрити концептуальні засади гендерної рівності й визначити 

теоретичні підходи до її трактування наукою про міжнародні 

відносини; 

– окреслити інституційні механізми втілення гендерної політики; 

– вивчити принципи формування гендерної політики й інституційні 

аспекти регулювання питань гендерної рівності на прикладі ЄС; 

– проаналізувати європейський інституційний механізм забезпечення 

гендерної політики крізь призму його ефективності; 

– розглянути інституційну складову регулювання гендерних відносин в 

Україні з урахуванням можливостей використання європейського 

досвіду.  

Об’єктом дослідження є політика гендерної рівності.  

Предметом дослідження є концептуальний та інституційний виміри 

реалізації політики гендерної рівності на рівні ЄС.  

Методологічна основа дисертаційного дослідження забезпечує 

ґрунтовне і цілісне вивчення концептуальних засад та інституційних 

механізмів реалізації гендерної політики ЄС з огляду на свою 

міждисциплінарність, сформовану шляхом поєднання низки методів та 

підходів, які застосовуються у філософії, політології, соціології, теорії 

міжнародних відносин.  

Логічний метод і метод критичного аналізу наукової й методичної 

літератури сформували основу для всебічного дослідження титульної 

проблеми. Виникнення, становлення та розвиток концептуальних засад і 

теорії гендерної рівності, а також динаміку інституційних механізмів ЄС з 
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втілення гендерної політики проаналізовано завдяки використанню 

проблемно-хронологічного методу. Залучення методів порівняльного 

аналізу (зіставлення інституційних засад регулювання гендерних відносин 

у країнах - членах ЄС та в Україні); синтезу (систематизація та 

узагальнення теоретико-методологічних підходів до дослідження 

інституційних засад забезпечення гендерної рівності на рівні ЄС та в 

Україні); моделювання й типологізації (опис цілісної моделі основних 

інституцій та механізмів гендерних відносин, з урахуванням їхніх 

ключових структурних і функціональних особливостей), а також 

узагальнення сприяло дослідженню змісту й особливостей інституційних 

моделей забезпечення гендерної рівності в ЄС та в Україні.  

Важливе місце в дослідженні посідає інституційний метод, за 

допомогою якого проаналізовано особливості функціонування й 

взаємозв’язку окремих інституційних механізмів гарантування гендерної 

рівності в європейському контексті. Аналітичний метод сприяв розгляду 

процесів становлення інституційних механізмів реалізації політики 

гендерної рівності у їх взаємозв’язку з особливостями розгортання 

політичної практики на рівні ЄС, а статистичний метод, зокрема 

використання тематичних даних, забезпечив аргументи для підтвердження 

висунутих припущень щодо їх ефективності. Критичний метод дав змогу 

виявити прогалини у політиці забезпечення гендерної рівності, а за 

допомогою порівняльного методу визначено переваги інституційних 

механізмів реалізації гендерної політики в ЄС, порівняно з тими, що 

застосовуються в Україні. Використання методу прогнозування допомогло 

окреслити перспективи поліпшення гендерних відносин у ЄС та Україні.  

Теоретична складова дослідження поєднує аналіз концепції «гендер», 

теорії гендерної рівності та двох ключових підходів до тлумачення 

концепції гендеру, а саме – статеворольового та соціально-

конструктивістського. Емпіричну основу роботи становлять низка  

тематичних та статистичних звітів, інформація й аналітичні опрацювання, 

а також Звіт України про виконання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом у 2018 році і протягом попередніх років (2019). 

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертаційна робота є 

першим у вітчизняній політичній науці всебічним дослідженням 

інституційних механізмів регулювання гендерних відносин у ЄС, 

реалізованим на основі опрацювання цілісної інституційної моделі 

забезпечення гендерної рівності.  

Найвагоміші результати наукового дослідження полягають у тому, що: 

Уперше: 

– виокремлено й досліджено ключові складові інституційної моделі 

регулювання гендерних відносин на рівні ЄС: інституції, які 

безпосередньо регулюють гендерні відносини на наднаціоальному 

рівні; інституції, які безпосередньо регулюють гендерні відносини на 
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рівні країн – членів ЄС та інституційні інновації, засновані на 

цінностях гендерної рівності; усталені зв’язки між основними 

інституціями, залученими до процесу формування та регулювання 

гендерних відносин. Доведено, що основу інституційних зв’язків 

становлять спеціальні заходи, ініційовані інституційними механізмами 

ЄС, відповідальними за реалізацію політики гендерної рівності, що, у 

поєднанні з політикою «гендерної пріоритезації», формує базис 

подвійного підходу до забезпечення рівних прав та можливостей для 

усіх громадян ЄС; 

– визначено досвід (кращі практики), який варто запозичити, й вивчено 

стан гендерних відносин у ЄС у шістьох основних сферах суспільного 

життя: праці; фінансів; політики; часу (неоплачувана діяльність); 

здоров’я та гендерно зумовленого насильства. З’ясовано, що 

позитивних результатів у подоланні «гендерного розриву» і 

запровадженні «дружньої до жінок» політики в ЄС вдалося досягнути 

шляхом  поетапного впровадження інституційних засад регулювання 

гендерних відносин, пов’язаних з реорганізацію основних інституцій 

(політики та держави, економіки, сім’ї, науки та освіти тощо), та 

введення інституційних інновацій у ключові сфери життя 

європейського суспільства; 

Уточнено: 

– інституційні механізми втілення гендерної політики, причому 

розроблено й апробовано на прикладах ЄС та України комплексну 

інституційну модель регулювання гендерних відносин, 

конститутивними складовими котрої є інституції держави і політики 

(органи державної влади), економіки, культури, сім’ї, інституції освіти 

та науки (дослідницькі установи, університети) та збору статистичних 

даних, неурядові організації, ЗМІ і приватний сектор та взаємозв’язки 

між ними;  

Набули подальшого розвитку: 

– дослідження концептуальних засад гендерної рівності й теоретичних 

підходів до її трактування наукою про міжнародні відносини, зокрема 

наголошено на універсальному характері теорії гендерної рівності 

порівняно з низкою течій теорій фемінізму як спрямованої на вивчення 

соціальної динаміки обох статей та забезпечення нормативної мети – 

досягнення рівності в суспільному житті шляхом подолання усіх 

проявів дискримінації; 

– твердження про недосконалість цілісного механізму забезпечення 

гендерної рівності в Україні, що спричинена неповним залученням 

інституцій, які регулюють гендерні відносини, поодинокістю 

інституційних інновацій та браком усталених інституційних зв’язків 

між основними інституціями, залученими до регулювання гендерних 

відносин, що дало змогу обґрунтувати доцільність формування в нашій 
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державі інституційних механізмів реалізації гендерної рівності за 

європейським зразком. 

Практичне значення одержаних результатів визначається науковою 

новизною, актуальністю та полягає у можливості їх застосування з науково-

дослідною, прикладною та навчальною метою. 

Практичне значення роботи як самостійного внеску в українську 

політичну науку полягає у систематизації, поглибленні та поповнені знань 

щодо інституційних механізмів реалізації політики гендерної рівності в ЄС, 

покликаних сприяти подальшому дослідженню особливостей гендерної 

політики як в європейському, так і в українському контекстах. Отримані 

висновки можуть бути використані у роботі державних органів влади та 

недержавних громадських організацій, діяльність котрих пов’язана з 

формуванням і реалізацією гендерної політики в Україні, зокрема: 

- для оцінки й доопрацювання чинних і розробки нових державних 

програм з гендерної рівності (зокрема, щодо запровадження «гендерно 

чутливої» нормативно-правової бази та «гендерно десагрегованої» 

статистики в Україні);  

- для удосконалення чинних, розробки й запровадження нових 

інституційних механізмів забезпечення гендерної рівності; 

- для покращення законодавства, яке стосується гендерних аспектів, 

зокрема, Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків», запровадження термінів «гендер», 

«державна гендерна політика» та ін.;  

- для розробки інформаційних кампаній і програм зі сприяння гендерній 

толерантності в українському суспільстві.  

Матеріали даного дослідження можуть мати також і практичне 

використання в процесі розробки різних лекцій, семінарів та наукових 

спецкурсів, пов’язаних із вивченням гендерної проблематики, 

особливостей регіонального розвитку, секторальних політик і механізмів 

ЄС, актуальних тенденцій міжнародних відносин тощо. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й 

результати даної дисертаційної роботи представлено на таких наукових 

заходах: на першому міжнародному науковому форумі «Українська жінка 

у національному та глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє» до 

100-річчя заснування Всеукраїнської громадської організації Союз 

українок та 50-річчя заснування Світового конгресу українців (м. Дрогобич, 

2016); на всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Соціальні практики формування гендерної чутливості й 

толерантності» (м. Черкаси, 2016); на міжнародній науковій конференції 

«Конфлікти на пострадянському просторі: глобальний і локальний виміри» 

(м. Львів, 2016); на засіданні координаційного підкомітету ЮНФПА з 

питань протидії гендерно  обумовленому насильству (м. Київ, 2017); на 

засіданні Круглого столу РЄ (відкрите засідання) спільно із громадською 
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радою з гендерних питань при міжфракційному об’єднанні (МФО) 

Верховної Ради України (м. Київ, 2018). Окрім того, результати 

дослідження апробовано на засіданнях кафедри країнознавства і 

міжнародного туризму та звітних конференціях факультету міжнародних 

відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення й висновки 

дисертації, зокрема ті, що характеризують наукову новизну й практичне 

значення одержаних результатів, сформульовані автором самостійно. 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено у 

восьми авторських публікаціях, чотири з них - наукові статті у фахових 

політологічних наукових виданнях, затверджених ДАК України, одна 

стаття - у зарубіжних виданнях та у трьох тезах доповідей на конференціях. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, поділених на дванадцять підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел (259 найменування українською, англійською й 

російською мовами) та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 220  

сторінок, з яких 189 сторінок – основна частина роботи, та 32 сторінок – 

список використаних джерел і додатки. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано вибір і актуальність теми дисертаційного 

дослідження, наведено зв’язки з науковими програмами та дослідницькими 

темами; сформульовано мету і завдання дисертації, визначено об’єкт і 

предмет, методологію та методи дослідження, обґрунтовано наукову 

новизну, практичне значення одержаних результатів та особистий внесок 

автора, подано інформацію про апробацію та публікацію результатів 

дисертації. 

У першому розділі - «Теоретико-методологічні основи дослідження 

гендерної рівності» розглянуто концептуальні засади гендерної рівності. 

Доведено, що гендерна теорія є особливим теоретичним напрямом, 

орієнтованим на формування й утвердження політики рівних можливостей 

самореалізації людини (чоловіка та жінки) у всіх сферах життя. Здійснено 

аналіз досліджень з питань гендерної рівності, що дало змогу виокремити 

чотири ключові теоретико-методологічні підходи до тлумачення гендеру. 

Це відповідно  – соціальний підхід ; культурний підхід ; когнітивне бачення 

явища  гендеру, а також    підхід до вивчення  явища гендеру як засобу 

означення статі. З’ясовано, що гендерна рівність, що є основою гендерної 

теорії, тлумачиться більшістю науковців як концепція досягнення рівних 

прав між чоловіками і жінками у трудових, фінансових, сімейних та інших 

правових відносинах, а також зрівнювання ролі в суспільстві, 

подолання сексизму та інших проявів дискримінації.  

Визначено дискурс гендерної рівності в міжнародних відносинах. 

Доведено, що попри те що теорія фемінізму послужила джерелом 
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зародження та становлення гендерної теорії, ці дві теорії між собою 

різняться. Спираючись на концептуалізацію гендерних відносин як на 

основу, запропоновано виокремити чотири основні сфери, за якими 

аналізувалися інституційні особливості та механізми регулювання 

гендерних відносин, а саме: політика (участь жінок і чоловіків в ухваленні 

важливих рішень у суспільстві та роль жінок на керівних посадах); 

економіка (участь жінок і чоловіків на ринку праці, освіта та професійна 

зайнятість тощо); сім’я (внутрішньо сімейні відносини, соціалізація, 

домашнє насильство) та культура (різні «символічні» відносини, ЗМІ, 

реклама). 

З’ясовано, що термін «інституційні механізми забезпечення гендерної 

рівності» визначають як сукупність елементів інституції чи інституційної 

системи, яка за допомогою різних механізмів: правових, кадрових, 

фінансово-економічних, науково-інформаційних механізмів тощо, 

забезпечує процес формування та реалізації певних заходів з метою 

поліпшення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок. На основі 

аналізу зарубіжної та вітчизняної наукової літератури зазначено, що для 

утвердження принципів гендерної рівності різні інститути держави чи 

наддержавних утворень (наприклад, ЄС) використовують в основному два 

види заходів: конкретні та/або спеціальні механізми. Загальні механізми 

(тобто заходи) застосовуються у всіх галузях і сферах політики, а спеціальні 

(позитивні дії) – властиві для певного напряму, рівня, та/або об’єкта. 

Наголошено, що сьогодні від інституційних механізмів очікують нової ролі 

– вони мають стати каталізаторами інтеграції гендерної проблематики в 

систему управління держави чи наддержавних об’єднань, як-от ЄС. 

У другому розділі «Інституалізація гендерних відносин у 

Європейському Союзі» вивчається  встановлення та розвиток гендерної 

рівності в  ЄС. Зазначено, що уперше задум рівних прав і можливостей для 

жінок і чоловіків зафіксований у Римських договорах 1957 р. (у ст. 119) де 

йшлося про те, що: «…чоловіки і жінки повинні отримувати рівну оплату 

праці за рівноцінну роботу… без дискримінації на основі статі». Попри це, 

досягнення гендерної рівності ЄЕС проголосили своїм завданням лише у 

70-х роках минулого століття.  

У сфері дотримання гендерної рівності ЄС зосереджує увагу на таких 

трьох напрямах: нормативно-правовому регулюванні рівних прав, 

гендерному мейнстримінгу (інтеграції гендерного підходу у всі напрями 

політики та сфери діяльності, іншими словами – гендерна пріоритезація); та 

запровадженню «спеціальних заходів» із поліпшення становища жінок. 

Також розкрито засади «подвійного підходу» (dual approach) гендерної 

політики Євросоюзу, що базується на поєднанні гендерного мейнстримінгу 

і спеціальних заходів (сфокусованих на гендерній проблематиці 

позитивних дій, що запроваджуються з метою усунення дискримінації за 

ознакою статі).  
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Визначено, що ключова роль у політиці забезпечення гендерної 

рівності на рівні ЄС відводиться Європейській Комісії (ЄК), а саме Комісії 

з питань правосуддя, прав споживачів і гендерної рівності, в той час як 

Комітету ЄК з рівних можливостей для жінок і чоловіків відведена 

профільна дорадча роль – допомагати ЄК у розробці та імплементації 

політики гендерної рівності у всіх напрямах політики ЄС. Не менш важлива 

роль відведена і Раді ЄС (РЄС). Йдеться про конфігурацію РЄС з питань 

зайнятості, соціальної політики, охорони здоров’я і захисту прав 

споживачів, до переліку завдань якої входять відповідальність за 

формування та розробку політики рівних можливостей та моніторинг за її 

дотриманням у країнах – членах ЄС. Водночас Комітет Європейського 

Парламенту (ЄП) з прав жінок і гендерної рівності опікується тим, щоб 

питання рівності жінок і чоловіків були відповідно прописані в нормативно-

правовому полі ЄС.  

У третьому розділі «Європейський досвід втілення гендерної 

політики» здійснено аналіз здобутків гендерної політики ЄС в окремих 

сферах.  

Досліджено, що гендерна політика ЄС реалізується під впливом 

«зверху» – планування та провадження гендерної політики наддержавними 

інститутами ЄС (ЄК, ЄП, РЄС та ін.) і «знизу» – на рівні низових ініціатив 

із залученням активного громадянського суспільства (приклад – діяльність 

Європейського жіночого лобі (ЄЖЛ). Як свідчить аналіз становлення та 

розвитку політики рівних прав у межах ЄС, саме такий комплексний підхід 

є визначальним у досягненні та забезпечені рівних прав для жінок і 

чоловіків сьогодні.  

Стан гендерних відносин і здобутки у справі їх гармонізації в ЄС 

проаналізовано   на численних  прикладах емпіричного матеріалу, за  

шістьма сферами суспільного життя: 1) праці (позиції чоловіків і жінок на 

ринку праці, тривалість трудового життя, якість роботи й захист трудових 

прав); 2) фінансів (розрив між доходами); 3) влади й політики 

(репрезентативність чоловіків і жінок у політичній та економічній сферах); 

4) часу (скільки саме часу часто витрачається на неоплачувану діяльність, у 

т. ч. догляд за неповнолітніми дітьми та домашню роботу, участь у 

культурних заходах тощо); 5) здоров’я (доступ до структур охорони 

здоров’я); 6) гендерно зумовленого насильства.  

Спираючись на результати аналізу набутого досвіду, здобутків і 

недоліків у дотриманні рівних прав для жінок і чоловіків в ЄС, доходимо 

висновку, що інституційні механізми (зв’язки між інституціями) можна 

поділити на економічні (для прикладу, рівна оплата за рівну працю); 

правові (рекомендації Ради Міністрів ЄС щодо забезпечення рівної участі 

чоловіків і жінок в ухваленні політичних рішень); соціальні (гармонізація 

професійного і сімейного життя); функціональні (узгоджені засоби для 

розробки та втілення в життя планів з гармонізації гендерних відносин, як-
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от Стратегія ЄС з гендерної рівності на 2016–2019 рр.); інституційні (що 

визначають організаційне середовище та повноваження структур, які 

беруть участь у формуванні й реалізації гендерної політики); науково-

інформаційні (наприклад, щорічні статистичні звіти Європейського 

інституту гендерної рівності (ЄІГР) щодо ситуації з дотримання рівних прав 

в ЄС та кожній країні – члені ЄС). Основою цих зв’язків є спеціальні заходи.  

Очевидним є той факт, що в процесі регулювання гендерних відносин 

у ЄС було приділено чимало уваги постійній оцінці, моніторингу та 

фаховим науковим дослідженням з питань гендерної рівності на рівні 

інституцій науки й освіти. Оскільки для втілення гендерної політики ЄС 

необхідно було оперувати достовірною інформацією (статистичні 

показники), у грудні 2006 р. створено Європейський інститут з питань 

гендерної рівності, який уже 2010 р. запропонував до використання 

гендерні індекси, що є унікальним інструментом котрий синтезує 

комплексне та багатомірне поняття гендерної рівності у доступний та 

зручний для користування показник (індекс), який пізніше легко піддається 

інтерпретації.  

Не менш важливими є гендерні дослідження у ЄС, що пройшли шлях 

від вивчення проблем, які стосувалися лише жінок, до гендерної 

проблематики (дослідження представників обох статей), відтак, на початку 

2000-х років, до концепції «міжсекційності». 

У четвертому розділі «Динаміка розвитку гендерної політики 

України в контексті євроінтеграції» вивчаються інституційні механізми 

регулювання гендерних відносин в Україні. Окрема увага даного розділу 

приділена принципам гендерної рівності в процесі євроінтеграції України, 

а саме викликам та перспективам використання досвіду ЄС. 

Доведено, що саме Угода про асоціацію з ЄС стала основним 

позитивним імпульсом для розвитку гендерної політики в Україні. Такі 

важливі цілі співпраці, як принцип забезпечення рівних можливостей жінок 

і чоловіків, боротьба з дискримінацією (визначені Угодою), дали змогу 

розробити орієнтовану на якісний та кількісний результати «Державну 

програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 

період до 2016 р.», а згодом затвердити Концепцію Державної програми 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 

2021 р. (11 квітня 2018 р.) та здійснити низку інших позитивних кроків у 

цій сфері, зокрема запровадити 2017 р. посаду Урядового уповноваженого 

з гендерної політики України. 

За прикладом аналізу інституційного механізму регулювання 

гендерних відносин у ЄС досліджено відповідний механізм в Україні, який 

охоплює інституції політики й держави, економіки та культури, освіти та 

науки, окрему увагу зосереджено на ролі жіночих організацій та процесі 

накопичення статистичної гендерно десегрегованої інформації. Українська 

модель загалом містить ті ж самі або схожі елементи, інституційні 
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механізми регулювання гендерної рівності, що й європейська (зокрема, на 

рівні державних інституцій). 

На відміну від європейської, в українській моделі немає такого 

важливого чинника, як жіночий рух, у значенні суспільно-політичної сили, 

спроможної, подібно до ЄС, чинити помітний вплив на регулювання 

гендерних відносин «знизу». Також, на відміну від моделі ЄС, вплив 

«зверху» в українській моделі гендерної рівності частково беруть на себе 

різні міжнародні організації (ООН, РЄ, ОБСЄ та ЄС). На рівні ЄС такий 

вплив гарантують наддержавні інститути (ЄК, РЄС, ЄП). Дослідницька 

складова інституційного механізму вивчення й регулювання гендерних 

відносин в Україні значно слабша, ніж у Європі. Брак фахової статистичної 

інформації також знижує ефективність процесу регулювання й 

унеможливлює дослідження гендерних відносин в українському 

суспільстві. Ступінь повноти, якості, доступності статистичної інформації 

свідчить про те, що Державна служба статистики України, порівняно з 

ЄІГР, не є повноцінним актором у процесі моніторингу гендерних відносин.  

 

ВИСНОВКИ 

Досвід ЄС слугує одним з найкращих у світі прикладів ефективного 

формування інституційних засад регулювання гендерних відносин. ЄС 

демонструє вагомі здобутки у подоланні «гендерного розриву» і 

провадженні «дружньої до жінок» політики. Утім, упродовж останнього 

десятиліття поширилося розуміння необхідності формування нового 

комплексного підходу до розв’язання проблеми гендерної рівності, у межах 

якого основний акцент має бути зроблено не на апробованому подвійному 

підході ЄС з дотримання рівних прав і можливостей, а на системі й 

структурі забезпечення реалізації рівних відносин між жінками і 

чоловіками та їхніх індивідуальних потреб у межах діяльності ключових 

інститутів суспільства. 

Питання рівності статей є загальновизнаним міжнародним стандартом, 

а співпраця на глобальному, регіональному, субрегіональному та 

двосторонньому рівнях – один із найважливіших чинників послідовного 

забезпечення гендерної рівності, і, як наслідок, державної гендерної 

політики в Україні.  

Про це свідчить низка законів і нормативно-правових актів, прийнятих 

в Україні за останні п’ять роки (з 2014 р.). Конституція України гарантує 

забезпечення рівності прав обох статей і створення умов, за яких жінки 

можуть поєднувати працю з материнством. Однак у повсякденному житті 

ще трапляються випадки порушення цих положень. Вітчизняні фахівці й 

представники міжнародних організацій акцентують увагу на 

неефективності процесу регулювання гендерних відносин в Україні. 

Важливо всебічно й об’єктивно дослідити особливості функціонування 

інституційних механізмів гарантування гендерної рівності в ЄС і за 
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результатами таких досліджень виявити й обґрунтувати перспективні 

шляхи вдосконалення політики гендерної рівності в Україні. 

Результати дослідження можна узагальнити в таких положеннях: 
1. Протягом багатьох років вважалося, що рівність загалом є 

проблемою жінок. Західна політична думка вперто до кінця ХІХ ст. 

виправдовувала вилучення жінок із суспільно-політичної та економічної 

сфер. Гендерний напрям у політології та інших науках сформувався лише у 

ХХ ст. як протиставлення  усталеним підходам. 

У сучасному тлумаченні термін «гендер» запроваджено в науковий 

обіг на початку 70-х років ХХ ст. Поняття гендеру в європейський науковий 

і публічний дискурси запровадила І. Хірдман, змістивши акцент з 

дослідження лише жінок на вивчення гендерних відносин. Сьогодні у 

більшості міжнародно-правових доктрин термін «гендер» тлумачиться як 

соціально закріплені ролі, поведінка, діяльність та ознаки, які певне 

суспільство вважає характерними для жінок чи чоловіків. Термін «гендер», 

на відміну від біологічної статі людини, визначається як набір соціально-

рольових самоідентифікацій, які можуть збігатися з біологічними 

особливостями або суперечити їм.  

Речники сучасних теорій гендерних відносин доводять, що соціальні 

відмінності між жінками та чоловіками не мають біологічного походження 

та не є одвічно даними, а лише історично набутими, приписаними 

індивідові тим чи іншим суспільством. Ключовою метою гендерної теорії є 

вироблення і впровадження гендерної політики, спрямованої на 

гарантування рівного соціального статусу й забезпечення рівних прав і 

можливостей чоловікам та жінкам у всіх сферах публічного та приватного 

життя.  

У сучасній гендерній теорії (на відміну від теорії фемінізму) 

сформувалися два основних підходи до тлумачення концепції гендерної 

рівності. Перший, статеворольовий підхід, зводить гендер до одного з його 

соціально-психологічних проявів, трактуючи поняття «гендеру» як 

соціальну надбудову над біологічною статтю. Другий, соціально-

конструктивістський, розглядає відносини між чоловіком і жінкою як такі, 

що сконструйовані суспільством штучно.  

Аналіз досліджень з питань гендерної рівності дав змогу визначити 

основні теоретико-методологічні підходи до тлумачення гендеру, а саме: 

1) гендеру як соціального феномена (сутності міжстатевих взаємин, 

виражених у соціально-економічних, правових, політичних відносинах 

тощо); 2) гендеру як культурного феномена (символічного уявлення про 

дійсність міжстатевих стосунків у дискурсах літературного, зображального, 

кінематографічного мистецтва тощо); 3) гендеру як когнітивного феномена 

(сприйняття чоловіків і жінок); 4) гендеру як особистісного дискурсу 

(засобу означення статі). Гендерну рівність, покладену в основу гендерної 

теорії, науковці здебільшого тлумачать як концепцію досягнення рівних 
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прав між чоловіками і жінками у трудових, сімейних та інших правових 

відносинах, а також зрівнювання ролей у суспільстві загалом, 

подолання сексизму та інших проявів дискримінації.  

Попри те що теорія фемінізму послужила джерелом зародження та 

становлення гендерної теорії, між ними є чимало відмінностей. Гендерна 

теорія досліджує соціальне життя обох статей: їхню поведінку, психологію, 

ролі, характеристики, спільне та відмінне між ними, розглядаючи світ та 

можливості у ньому з позиції обох статей. Натомість теорія фемінізму 

фокусується виключно на жінках як суб’єктах соціальної реальності, 

ставлячи за мету вирішення проблеми їхньої дискримінації.  

2. Терміносполучення «інституційні механізми забезпечення 

гендерної рівності» вперше використано на І Всесвітній конференції ООН 

у Мексиці, присвяченій становищу жінок (1975). Відтоді механізмами 

формування та реалізації гендерної політики вважають сукупність 

елементів інституції чи інституційної системи/держави, яка за допомогою 

правових, кадрових, фінансово-економічних, науково-інформаційних 

механізмів забезпечує формування та реалізацію певних заходів з метою  

утвердження  рівних прав і розширення можливостей чоловіків і жінок. 

Спираючись на концептуалізацію гендерних відносин, можна 

виокремити чотири основні сфери, в яких доцільно розглядати інституційні 

особливості та механізми регулювання гендерних відносин: політика 

(участь жінок і чоловіків в ухваленні важливих для суспільства рішень та 

роль жінок на керівних посадах), економіка (участь жінок і чоловіків на 

ринку праці, освіта та професійна зайнятість тощо), сім’я 

(внутрішньосімейні відносини, соціалізація, домашнє насильство) та 

культура (різні «символічні» відносини, ЗМІ, реклама). 

Гендерні відносини у більшості розвинених демократичних країн 

регулюються в межах усіх основних суспільних інститутів, – усі інститути 

виконують регулятивну функцію та несуть відповідальність за 

забезпечення рівних прав і можливостей для чоловіків та жінок. Вирізняють 

два типи заходів: а) конкретні, та/або спеціальні, засоби, які 

використовуються для утвердження гендерних принципів у різних сферах 

життєдіяльності, і властиві для певного напряму, рівня, та/або об’єкта; 

б) загальні механізми (тобто заходи), що застосовуються у всіх галузях та 

сферах політики. 

Як свідчать результати дослідження інституційних засад регулювання 

гендерних відносин, ефективність процесу забезпечення гендерної рівності 

залежить від використовуваного набору інституційних засад: комплексного 

залучення основних соціальних інституцій (державно-політичних, 

наукових, освітніх, громадського сектору та інших), запровадження 

інституційних інновацій, ґрунтованих на цінності гендерної рівності та 

налагодження зв’язків між інституціями й іншими акторами процесів 

регулювання і вивчення гендерних взаємин.  
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Отже, інституційний механізм з формування та реалізації гендерної 

рівності – це система органів держави/інтеграційного об’єднання, а також 

актів, які ці органи ухвалюють. Окрім сукупності елементів інституційної 

системи, до інституційних механізмів формування та реалізації гендерної 

політики належать ще й шляхи (правові, соціальні, фінансово-економічні, 

науково-інформаційні тощо), якими відбувається процеси формування та 

реалізації заходів з досягнення рівних прав і можливостей чоловіків та 

жінок.  

3.  У сфері дотримання гендерної рівності ЄС зосереджує увагу на 

таких трьох напрямах: нормативно-правовому регулюванні рівних прав; 

гендерному мейнстримінгу (інтеграції гендерного підходу у всі напрями 

політики та практику, тобто гендерна пріоритезація); упровадженні 

«спеціальних заходів» (позитивні дії) з поліпшення становища жінок.  

Для вдосконалення гендерної політики ЄС використовує подвійний 

підхід, відомий як «dual approach». Політика подвійного підходу ЄС 

базується на поєднанні гендерного мейнстримінгу (залучення гендерних 

питань до соціально-економічних і політичних сфер) та спеціальних заходів 

(позитивних дій, що акцентуються на гендерній проблематиці та 

запроваджуються з метою усунення дискримінації за ознакою статі). 

Міжнародний досвід слугує підставою для виокремлення п’яти 

найпоширеніших різновидів спеціальних дій: навчання та подальше 

розширення можливостей; надання преференцій; квотування в політичній 

сфері; застосування позитивних дій у сфері виконавчої влади; спеціальні 

заходи у сфері праці та соціального забезпечення.  

Інституційна модель вивчення й регулювання гендерних відносин на 

рівні ЄС містить три основні складові. Елементами цієї моделі є 

інституційні актори, які діють по-перше, на рівні наддержавних інститутів 

ЄС й ухвалюють політично важливі рішення (так звана «дія зверху»). 

Ключову роль у політиці забезпечення гендерної рівності на рівні ЄС 

відіграє ЄК (гендерні питання прямо стосуються Комісії з питань 

правосуддя, прав споживачів і гендерної рівності). Серед основних 

структур рівня ЄС, відповідальних за забезпечення гендерної рівності, 

чільне місце посідає також РЄС, а саме Голови РЄС. Не менш важливими є 

ЄП (безпосередньо Комітет ЄП з прав жінок і гендерної рівності). Вагомим 

є внесок усіх семи головних керівних органів ЄС (ЄП, ЄР, РЄС, ЄК, Суд 

ЄC, ЄЦБ та Європейський суд аудиторів) у зміцнення співпраці між 

різними зацікавленими акторами з метою подолання гендерної нерівності 

та пропагування рівних прав. До першого рівня інституцій політики та 

держави належать також різні політичні партнерські утворення, зокрема, 

High-Level Group on Gender Mainstreaming – група з гендерної 

пріоритизації, що складається з високопосадовців держав – членів ЄС. 

По-друге, на рівні громадських ініціатив та організацій, представлених, 

передусім, жіночим рухом (так звана «дія знизу»). Їм відводиться важлива 
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роль у моніторингу забезпечення гендерної рівності з боку інститутів 

політики ЄС. Жіночі рухи у країнах – членах ЄС, представлені жіночими 

групами при політичних партіях і жіночими організаціями, є одними з 

основних чинників впливу на формування інституційних засад 

регулювання гендерних відносин на державному рівні, впровадження 

інституційних інновацій, зокрема, щодо політичної участі жінок, розподілу 

праці у всіх сферах суспільного життя, запобігання домашньому насиллю.  

По-третє, на рівні самих країн – членів ЄС це інститут політики та 

держави, економіки, культури та сім’ї, що виконують так звану центральну 

роль у впровадженні політики рівних прав для жінок та чоловіків на 

національному та локальному рівнях.  

Окрім того, до інституційної моделі  ЄС входять  два додаткові 

важливі  елементи, які відіграють дорадчу роль - інституту освіти й науки 

та інституту збору статистичної інформації ЄС (ЄІГР), що є теж 

невід’ємною складовою інституційного механізму регулювання гендерних 

відносин. Адже обидва виконують важливі функції з постійного 

моніторингу, проведення фахових досліджень та аналізу ситуації з 

дотримання гендерної рівності в країнах ЄС, тим самим виконуючи дорадчу 

функцію.  

Інституційна модель ЄС містить ще один елемент, який відіграє роль 

посередника між її складовими – це інститут Європейського комісара з 

питань правосуддя, прав споживачів і гендерної рівності, до повноважень 

якого питання гендерної рівності були включені лише 2014 р. Ефективність 

процесу регулювання гендерних відносин залежить не лише від наявності 

перелічених інституційних складових, а й від налагодженості зв’язків між 

ними.  

4. Поетапна інституціоналізація процесу регулювання гендерних 

відносин у ЄС передбачала реорганізацію основних інститутів (держави та 

політики, економіки, сім’ї, освіти й науки тощо) на рівні країн – членів ЄС 

та запровадження інституційних інновацій у ключові сфери життя 

європейського суспільства.  

Найвагоміших здобутків гендерна політика в Європі в ХХI ст. (2000–

2019) досягла у межах «гендерної пріоритезації». Сучасний етап 

регулювання гендерних відносин у ЄС характеризується низкою 

інституційних інновацій, що стосуються не лише державного (гендерна 

пріоритезація державного бюджету, упровадження гендерної статистики та 

індексу гендерної рівності), а й регіонального та локального рівнів 

(наприклад, гендерний аналіз місцевих проектів у сфері інфраструктури). 

Стан гендерних відносин у ЄС досконало відстежуються у шести 

основних сферах суспільного життя: 1) у сфері праці (позиції чоловіків та 

жінок на ринку праці, тривалість трудового життя, якість професійної 

роботи та захист трудових прав); 2) фінансів (розрив між доходами); 3) 

влади та політики (репрезентативність чоловіків і жінок у політичній та 
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економічній сферах); 4) часу (скільки часу витрачається на неоплачувану 

діяльність, у т. ч. на догляд за неповнолітніми дітьми та домашню роботу, 

участь у різних культурних заходах і т. п.); 5) здоров’я (доступ до структур 

охорони здоров’я); 6) гендерно зумовлене насильство.  

Вивчення досвіду з дотримання рівних прав жінок і чоловіків у ЄС, 

здобутків і прорахунків дало змогу поділити описані «зв’язки» на 

фінансові (наприклад, фінансова допомога матерям одиначкам); 

економічні (наприклад, рівна оплата за рівну працю); правові (наприклад, 

рекомендації Ради Міністрів ЄС щодо забезпечення рівної участі чоловіків 

і жінок в ухваленні політичних рішень); соціальні (наприклад, гармонізація 

професійного і сімейного життя), науково-інформаційній (наприклад, Звіт 

ЄІГР); функціональній (наприклад, узгоджені засоби для розробки та 

втілення в життя планів з гармонізації гендерних відносин через 

запровадження Стратегії ЄС з гендерної рівності на 2016-2019 рр.); 

інституційній (визначають організаційне середовище та повноваження 

структур, які беруть участь у формуванні й реалізації гендерної політики, 

до прикладу, запровадження посад урядових уповноважених з гендерної 

політики). 

В основу таких зв’язків покладено спеціальні заходи, ініційовані 

одним із чотирьох, або й декількома одночасно, інституційними 

механізмами ЄС, відповідальними за реалізацію політики гендерної 

рівності. Ініціювання спеціальних заходів, тобто підтримка безперервного 

функціонування фінансових, економічних, правових та/чи соціальних 

зв’язків, не було б успішним без поєднання з політикою «гендерної 

пріоритезації», що в комплексі слугує базою аналізованого подвійного 

підходу ЄС до забезпечення рівних прав і можливостей усім громадянам. 

У стратегічному документі ЄС щодо втілення принципів гендерної 

рівності на 2016–2019 рр. наголошено, що ця проблема й надалі 

залишається важливою для усіх напрямів сучасної політики ЄС. Документ 

також визначає зобов’язання ЄК сприяти гендерній рівності у всій її 

діяльності, зосереджуючи основну увагу на рівній економічній 

незалежності жінок і чоловіків та рівній заробітній платі за однакову працю 

(інститут економіки); рівності в ухваленні рішень та рівному доступі до 

керівних посад, зрівнянні представників чоловічої та жіночої статей у 

політиці (інститут політики).  

5. Угода про асоціацію з ЄС дала поштовх розвитку гендерної 

політики в Україні. Такі важливі цілі співпраці, як принцип забезпечення 

рівних можливостей жінок і чоловіків, боротьба з дискримінацією 

(визначені Угодою), дали змогу розробити орієнтовану на результат 

«Державну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків на період до 2016 р.», та згодом прийняти «Державну програму 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 

2021 р.» (11 квітня 2018 р.). Інституційний механізм регулювання 
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гендерних відносин в Україні також охоплює інституції політики й 

держави, економіки та культури, освіти і науки, жіночі організації та зв’язки 

(економічні, фінансові, правові та/або соціальні) між ними.  

На відміну від європейської моделі інституційного механізму 

регулювання гендерних відносин, у кожній зі складових української немає 

деяких важливих елементів. До прикладу, тривалий час не було 

посередника між інституціями держави-політики та іншими інститутами, 

роль якого з 2017 р. виконує Урядовий уповноважений з питань гендерної 

політики (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 390 від 7 

червня 2017 р.). Проте його повноваження залишаються обмеженими.  

В українській моделі не налагоджені також необхідні взаємозв’язки 

між окремими елементами («тимчасові спеціальні заходи», або «позитивні 

дії», держави, спрямовані на подолання гендерної нерівності). Відповідно 

до рекомендацій міжнародної спільноти, до таких повинні належати хоча б 

правові (гендерно чутливе законодавство); соціальні (інформаційно-

просвітницькі кампанії, відпустка з догляду за дитиною для обох батьків), 

фінансові (фінансові програми та гендерне бюджетування); економічні 

(ліквідація різниці в оплаті праці) зв’язки.  

Окрім того, в Україні практично немає жіночого руху як суспільно-

політичної сили, спроможної, подібно до Європейського жіночого лобі, 

суттєво впливати на регулювання гендерних відносин «знизу». Немає і 

впливу «зверху», що на рівні ЄС реалізується за рахунок наддержавних 

інститутів ЄС (ЄК, ЄП, РЄС). Утім, на відміну від країн – членів ЄС, на 

рівні інституцій освіти та науки українська модель має ще одного 

додаткового актора – міжнародні організації (РЄ, ОБСЄ, ООН), які 

здійснюють або фінансують гендерні дослідження в Україні.  

Дослідницька складова інституційного механізму вивчення й 

регулювання гендерних відносин в Україні є значно слабшою, ніж у ЄС. 

Бракує фахової гендерно дезагрегованої статистики, що знижує 

ефективність регулювання й дослідження гендерних відносин в 

українському суспільстві і залишається на сьогодні важливою проблемою у 

цій сфері. 

Отож, інституційні механізми регулювання гендерних відносин в 

Україні характеризуються, по-перше, неповним залученням інституцій, які 

регулюють гендерні відносини в суспільстві (зокрема, значно більшою 

увагою з боку органів державної влади до інституцій політики та держави, 

ніж до інституцій освіти і науки, культури та сім’ї); по-друге, поодиноким 

упровадженням інституційних інновацій (наприклад, міжфракційного 

об’єднання «За рівні права»), діяльність яких не завжди ґрунтується на 

цінностях гендерної рівності, проголошеної міжнародною спільнотою; по-

третє, неналагодженістю усталених інституційних зв’язків (правових, 

соціальних, фінансових та економічних) між основними інституціями, 
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залученими до регулювання гендерних відносин; по-четверте, відсутністю 

гендерно чутливого дискурсу у механізмах саморегуляції ЗМІ. 

Гендерна політика в країні зазнає змін, однак, як стверджують фахівці, 

ці зміни не є несистемними. Утім, динаміка трактування ролі жінок у 

суспільному житті та в політиці країни за останні роки свідчить про те, що 

громадяни України підтримують необхідність забезпечення рівних прав і 

можливостей для чоловіків і жінок у суспільстві. Ґрунтовне дослідження 

змісту та особливостей втілення політики гендерної рівності на рівні ЄС дає 

змогу краще адаптувати внутрішню та зовнішню політику України до 

актуальних викликів сьогодення, забезпечити послідовність реалізації 

європейського вектора розвитку стабільної правової держави й 

відстоювання українських національних інтересів на всіх рівнях. 
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Сваволя І.З.  Концептуальні засади та інституційні механізми 

реалізації гендерної політики Європейського Союзу – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

зі спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. - Київ, 2020. 

У межах дисертаційної роботи вперше у вітчизняній політичній науці 

ґрунтовно висвітлено інституційні механізми регулювання гендерних 

відносин у ЄС на основі опрацювання цілісної інституційної моделі 

забезпечення гендерної рівності. Виокремлено й досліджено ключові 

складові інституційної моделі регулювання гендерних відносин на рівні 

ЄС: інституції, які безпосередньо регулюють гендерні відносини на 

наднаціональному рівні; інституції, які реалізують політику рівних прав на 

державному рівні країн –членів ЄС та інституційні інновації (зв’язки),  

засновані на цінностях гендерної рівності; усталені зв’язки між основними 

інституціями, залученими до процесу регулювання гендерних відносин. 

Доведено, що основою інституційних зв’язків слугують спеціальні заходи, 

ініційовані інституційними механізмами ЄС, відповідальними за реалізацію 

політики гендерної рівності, що, у поєднанні з політикою «гендерної 

пріоритезації», формує базис подвійного підходу до забезпечення рівних 

прав і можливостей для усіх громадян ЄС.  

Вивчено стан гендерних відносин у ЄС у шістьох основних сферах 

суспільного життя: праці, фінансів, політики, часу (неоплачувана 

діяльність), здоров’я та гендерно зумовленого насильства. З’ясовано, що 

позитивних результатів у подоланні «гендерного розриву» і провадженні 

«дружньої до жінок» політики в ЄС вдалося досягнути шляхом через 

поетапного впровадження інституційних засад регулювання гендерних 

відносин, спрямованих на реорганізацію основних інституцій (держави та 

політики, економіки, сім’ї, освіти і науки тощо на рівні країн – членів ЄС), 

та інституційних інновацій у ключові сфери життя європейського 

суспільства. 

Уточнено інституційні механізми втілення гендерної політики, 

причому розроблено й апробовано на прикладах ЄС та України комплексну 
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інституційну модель регулювання гендерних відносин, основними 

складовими якої на рівні держави є інституції політики і держави (органи 

державної влади), економіки, сім’ї, культури; на рівні дорадчих інституції - 

освіти та науки (дослідницькі установи, університети), інститути зі збору 

статистичних даних, неурядові організації і взаємозв’язки між ними. 

Kлючові слова: політика ЄС, гендерна політика, державна гендерна 

політика, інституційні механізми регулювання гендерної політики. 
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Квалификационная научный труд на правах рукописи.  
Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических 

наук по специальности 23.00.04 - политические проблемы международных 

систем и глобального развития. - Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. -  

Киев, 2020. 

В рамках диссертационной работы впервые в отечественной 

политической науке освещены институциональные механизмы 

регулирования гендерных отношений в ЕС на основе обработки целостной 

институциональной модели обеспечения гендерного равенства. 

Иисследованы ключевые составляющие институциональной модели 

регулирования гендерных отношений на уровне ЕС: институты, которые 

непосредственно регулируют гендерные отношения на наднациональном 

уровне; институты, которые реализуют политику равных прав на 

государственном уровне стран-членов ЕС и институциональные инновации 

(связи); устоявшиеся связи между основными институтами, вовлеченными 

в процесс регулирования гендерных отношений. Доказано, что основой 

институциональных связей служат специальные действие, которые в 

сочетании с политикой «гендерной приоритезации», формирует базис 

двойного подхода к обеспечению равных прав для всех граждан ЕС. 

Изучено состояние гендерных отношений в ЕС в шести основных 

сферах общественной жизни: труда, финансов, политики, времени 

(неоплачиваемая деятельность), здоровье и гендерного насилия. Выяснено, 

что положительных результатов в преодолении «гендерного разрыва» и 

достичь «дружественной к женщинам» политики в ЕС удалось путем 

поэтапного внедрения институциональных основ регулирования гендерных 

отношений, направленных на реорганизацию основных институтов 

(государства и политики, экономики, семьи, образования и науки и т.д. на 

уровне стран - членов ЕС), и институциональных инноваций. 

Уточнено институциональные механизмы воплощения гендерной 

политики, разработана и апробированы на примерах ЕС и Украины 

комплексная институциональная модель регулирования гендерных 
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отношений, основными составляющими которой на уровне государства 

являются институты политики и государства (органы государственной 

власти), экономики, семьи, культуры; на уровне дорачих институтов - 

институты образования и науки (исследовательские учреждения, 

университеты), институты по сбору статистических данных, 

неправительственные организации и взаимосвязи между ними. 

Kлючови слова: политика ЕС, гендерная политика, государственная 

гендерная политика, институциональные механизмы регулирования 

гендерной политики. 

ABSTRACT 

Svavolya I.Z. Conceptual principles and institutional mechanisms for 

gender policy implementation in the European Union – Qualification scientific 

thesis. Manuscript. 

Thesis for the Academic Degree of Candidate of Political Science, Specialty 

23.00.04 – political problems of international systems and global development.  - 

Kyiv National Taras Shevchenko University of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

For the first time in domestic political science, the institutional mechanisms 

for gender equality regulation in the EU were thoroughly studies and as a result, 

on its basis, a holistic institutional model of ensuring gender equality was 

developed and proposed.  

Within the framework of this thesis paper, the key components of the 

institutional model of gender equality regulation at the EU level were identified 

and thoroughly studied: institutions that directly regulate gender relations at the 

supranational level (; institutions that are responsible for gender equality policy 

implementation at the level of the EU member states and institutional innovations 

(connections) based on the values of gender equality; as well as, established links 

between the main institutions involved in the process of gender equality 

regulations. It is proved that special measures, initiated by the EU institutional 

mechanisms, serves as a basis for different institutional links. It is highlighted 

that special measures in combination with gender mainstreaming form a well-

known European “dual approach” to equal rights and opportunities for all EU 

citizens. 

As a result, the institutional mechanisms for implementing gender policy 

have been clarified, and a unique comprehensive institutional model for 

regulating gender relations has been developed and tested on the examples of the 

EU and Ukraine. At the state level the following elements were identified as core 

parts of the institutional model: institutes of politics (public authorities), 

economy, family, culture; while at the level of advisory institutions: institutes of 

education and science (research institutions, universities), statistical collection 

institutes, non-governmental organizations and the relationship between them. 

Keywords: EU policy, gender policy, state gender policy, institutional 

mechanisms for regulating gender policy. 


