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АНОТАЦІЯ 

Сваволя І. З. Концептуальні засади та інституційні механізми 

реалізації гендерної політики Європейського Союзу. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку. – Київський національний університет імені Тараса 

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

Дисертаційна робота присвячена дослідженню концептуальних засад та 

інституційних механізмів регулювання гендерних відносин у ЄС з 

урахуванням перспектив залучення європейського досвіду в Україні.  

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 у нашій державі. Перед Україною постали амбітні завдання 

з поліпшення якості людського капіталу, утвердження соціальної 

справедливості і рівності, подолання дискримінації тощо. Саме тому протягом 

останнього десятиліття в українському суспільстві відбуваються істотні зміни 

з переосмислення та легітимації гендерних відносин, а також запроваджується 

інституційний механізм їх регулювання.  

Українське суспільство залишається, значною мірою, патріархальним у 

поглядах на участь жінок і чоловіків у політиці, публічній та приватній сферах 

життя суспільства, на ринку праці й у сім’ї, де часто спостерігаються 

гендерний дисбаланс і дискримінація за ознакою статі. Європейське 

співтовариство, зокрема міжнародні моніторингові місії, визнають українське 

законодавство щодо забезпечення гендерної рівності малоефективним, а 

процес інституційного регулювання гендерних відносин фрагментарним. 

Водночас, як свідчать міжнародні порівняльні звіти ООН і бази даних, 

держави ЄС є лідерами у світі за досягненням гендерної рівності. Тому 
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вивчення міжнародного досвіду, зокрема основних здобутків та прогалин в 

окремих сферах імплементації гендерної політики ЄС, покликане істотно 

допомогти у справі вдосконалення  відповідних процесів в українському 

суспільстві.  

Зазвичай вітчизняні дослідники гендерної рівності висвітлюють 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. Урахування інституційних інновацій ЄС 

у цій сфері, втілених упродовж останніх десятиліть, а також порівняльний 

аналіз інституційних характеристик гендерного порядку країн - членів ЄС й 

України дасть змогу визначити перспективи інституційних змін в 

українському суспільстві з урахуванням європейського досвіду.  

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначені мета, завдання, 

об’єкт і предмет дослідження, сформульовано наукову новизну, висвітлено 

методологічну основу роботи, охарактеризовано джерельну базу, наголошено 

на теоретичному і практичному значенні отриманих результатів, відображено 

попередню апробацію результатів дослідження та структуру роботи. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження 

гендерної політики» обґрунтовано актуальність вивчення титульної проблеми, 

систематизовано здобуті знання щодо концептуальних засад гендерної 

рівності й гендерних досліджень, розкрито особливості дослідження питань 

гендерної рівності у теорії міжнародних відносин й окреслено інституційні 

механізми регулювання гендерної політики.  

У другому розділі «Інституціоналізація гендерних відносин у 

Європейському Союзі» висвітлено еволюцію принципів упровадження 

гарантування гендерної рівності, розкрито зміст подвійного підходу ЄС до 

реалізації гендерної політики, а також виокремлено особливості регулювання 

гендерних відносин на рівні інституцій ЄС. 
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У третьому розділі «Європейський досвід втілення гендерної рівності» 

увагу зосереджено на ефективності гендерної політики ЄС в окремих сферах, 

а також на ролі гендерних індексів як важливих індикаторів гендерних 

відносин. Наголошено на значенні гендерних студій як необхідної складової  

гармонізації гендерних відносин ЄС. 

У четвертому розділі «Динаміка гендерної політики в Україні» описано 

інституційні механізми регулювання гендерних відносин в Україні, 

прослідковано взаємозв’язок між динамікою гендерної політики і виконанням 

міжнародних зобов’язань, взятих нашою державою, а також окреслено 

можливості використання європейського досвіду гарантування гендерної 

рівності з огляду на проблемні аспекти функціонування української 

інституційної моделі забезпечення гендерної рівності. 

У висновках узагальнено основні результати дослідження. Директиви ЄС 

щодо недискримінації та гендерної рівності, зазначені в Угоді про асоціацію і 

рішеннях Суду ЄС щодо їх розвитку, а також правові аспекти забезпечення 

рівних прав і можливостей жінок та чоловіків в Україні систематизовано у 

додатках 1 і 2 відповідно. Інституційна модель формування й регулювання 

гендерних відносин на рівні ЄС систематизована у додатку 3. Перелік 

публікацій автора та апробація результатів дослідження наведено у додатку 4. 

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, громадської думки фактично перебувають 

сьогодні поза увагою вітчизняного академічного середовища, що актуалізує 

вивчення наукової проблеми, окресленої назвою представленого дослідження. 

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, 
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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. Останні, у поєднанні з політикою «гендерної 

пріоритезації», формують 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 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 

інституційну модель регулювання гендерних відносин, основними 

складовими якої на рівні держави є інституції політики (органи державної 

влади), економіки, сім’ї, культури; на рівні дорадчих інституцій - освіти та 

науки (дослідницькі установи, університети), інститути зі збору статистичних 

даних, недержавні організації і 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 як спрямованої на вивчення соціальної динаміки обох 
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статей і забезпечення нормативної мети – досягнення рівності в суспільному 

житті шляхом подолання усіх проявів дискримінації. Наголошено на 

недосконалості цілісного механізму забезпечення гендерної рівності в Україні, 

спричиненій неповним залученням інституцій, які регулюють гендерні 

відносини, поодинокістю інституційних інновацій та браком усталених 

інституційних зв’язків між основними інституціями, залученими до процесу 

регулювання гендерних відносин, що дало змогу обґрунтувати доцільність 

формування в нашій державі інституційних механізмів реалізації гендерної 

рівності за європейським зразком, актуалізовану, зокрема, здійсненням Угоди 

про асоціацію України з ЄС. 

Отримані висновки можуть бути використані у роботі державних органів 

і недержавних організацій, діяльність яких пов’язана з формуванням і 

реалізацією гендерної політики в Україні, зокрема, для оцінювання чинних і 

розробки нових державних програм із гендерної рівності; для удосконалення, 

розробки й запровадження нових інституційних механізмів із забезпечення 

гендерної рівності; для поліпшення законодавства, яке стосується гендерних 

аспектів; для розробки інформаційних кампаній і програм сприяння гендерній 

толерантності в українському суспільстві тощо.  

Матеріали дослідження можуть мати практичне застосування у процесі 

розробки лекцій, семінарів та спецкурсів, пов’язаних із вивченням гендерної 

проблематики, особливостей регіонального розвитку, секторальних політик і 

механізмів ЄС, призначених для студентів спеціальностей «Політологія» й 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», а також 

використані у науково-методичних рекомендаціях, підручниках, навчальних 

посібниках, монографіях, наукових статтях. 

Ключові слова: гендер, гендерна рівність, гендерні студії, фемінізм, 

подвійний підхід, інституційний механізм, регулювання гендерних відносин, 

гендерна політика ЄС, гендерна політика України. 
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ABSTRACT 

Svavolya I.Z. Conceptual principles and institutional mechanisms of gender 
policy implementation in the European Union. – Qualification scientific thesis 
Manuscript. 

Thesis for a degree of a candidate of political science degree in specialty 23.00.04 - 

political problems of international systems and global development. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 

2020.  

The thesis is devoted to the research of conceptual basis and institutional 

mechanisms of regulation of gender policy in the EU considering prospects of 

attraction of the European experience in Ukraine. 

European integration is the main priority of Ukraine's foreign and domestic 

policy, and democratic principles are the main guideline in its development. 

Ratification of the Association Agreement between Ukraine and the EU has become 

a kind of impetus for the development of equal opportunities policy for men and 

women in our country. Ukraine faces ambitious tasks to improve the quality of 

human capital, promote social justice and equality, overcome discrimination, and so 

on. That is why during the last decade in Ukrainian society there have been 

significant changes in rethinking and legitimizing gender relations, as well as 

introducing an institutional mechanism for their regulation. 

Ukrainian society remains largely patriarchal in its views on women's and 

men's participation in politics, public and private spheres of society, the labor 

market, and the family, where gender imbalances and gender discrimination are 

common. The European Community, in particular the international monitoring 

missions, recognize the Ukrainian legislation on gender equality as ineffective and 

the process of institutional regulation of gender relations as fragmented. At the same 

time, according to international comparative UN reports and databases, EU countries 

are world leaders in achieving gender equality. Therefore, the study of international 

experience, in particular the main achievements and gaps in certain areas of 
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implementation of EU gender policy, is designed to significantly help in improving 

the relevant processes in Ukraine. 

Usually, domestic researchers of gender equality cover certain aspects of 

gender relations, without offering a comprehensive analysis of the conceptual 

framework and institutional mechanisms for regulating gender relations at the EU 

level, their features in individual EU member states or neighboring countries, 

including Ukraine. Taking into account the EU's institutional innovations in this 

area, implemented in recent decades, as well as a comparative analysis of the 

institutional characteristics of the gender order of EU member states in comparison 

to Ukraine will help to identify prospects for institutional change in Ukrainian 

society based on the best European practice. 

The introduction substantiates the relevance of the topic, defines the purpose, 

objectives, object and subject of research, formulates scientific novelty, highlights 

the methodological basis of the work, describes the source base, emphasizes the 

theoretical and practical significance of the results, reflects the preliminary testing 

of research results and structure of the thesis. 

The first chapter «Theoretical and methodological foundations of gender policy 

research» substantiates the relevance of studying the titled problem, systematizes the 

acquired knowledge on the conceptual foundations of gender equality and gender 

theory, reveals the features of gender equality research in international relations 

theory and outlines institutional mechanisms for gender policy regulation. 

The second chapter «Institutionalization of gender relations in the European 

Union» highlights evolution of gender equality principles in the EU, reveals the 

content of the EU's dual approach to gender policy, and highlights the features of 

gender regulation at the level of EU supranational institutions. 

The third chapter, «The best European practices on Gender Equality 

implementation», focuses on the effectiveness of EU gender policy in specific areas, 

as well as on the role of gender inequality index as important indicators of gender 

relations. The importance of gender studies as a necessary component of 

harmonization of EU gender relations is also emphasized. 
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The fourth chapter «Dynamics of Gender Policy in Ukraine» describes the 

institutional mechanisms responsible for regulation of gender relations in Ukraine, 

traces the relationship between the dynamics of gender policy and the 

implementation of international obligations of Ukraine, and outlines the possibilities 

of using European experience to ensure gender equality is taking into account 

regarding problematic aspects of the functioning of the Ukrainian institutional model 

of ensuring gender equality. 

The conclusions summarize the main results of the study. The EU directives on 

non-discrimination and gender equality set out in the Association Agreement and 

the decisions of the Court of Justice of the European Union, as well as the legal 

aspects of ensuring equal rights and opportunities for women and men in Ukraine 

are set out in Annexes 1 and 2 respectively. The institutional model of forming and 

regulating gender relations at the EU level is systematized in Annex 3. List of all 

author’s publications is listed in the last Annex 4. 

The issues of formation of institutional principles of gender relations 

regulation, first of all in the field of studying institutions and their functions, as well 

as the degree of consideration of the main actors shaping gender policy, ideas, 

statistics, public opinion are actually out of the attention of the domestic academic 

environment, which actually outlines the main actuality of the presented study. 

Within the framework of the thesis, for the first time in domestic political 

science, the institutional mechanisms of regulation of gender relations in the EU are 

thoroughly covered on the basis of elaboration of a holistic institutional model of 

ensuring gender equality. The key components of the institutional model of gender 

regulation at the EU level are identified and studied, in particular: institutions that 

directly regulate gender relations at the supranational level; institutions that 

implement the policy of equal rights at the state level of 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 

regulating gender relations. Institutional links have been proved to be based on 

special measures initiated by the EU's institutional mechanisms responsible for 
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implementing gender equality policy, which, often are combined with gender 

mainstreaming. Together gender mainstreaming and special measures form a basis 

for dual approach to equal rights and opportunities for all EU citizens. 

The state of gender relations in the EU is researched in six main areas of public 

life, including: labour, finance, politics, time (unpaid activities), health and gender-

based violence. It was found that positive results in bridging the «gender gap» and 

pursuing a «women-friendly» policy in the EU were achieved through the gradual 

introduction of institutional frameworks for regulating gender relations, aimed at 

reorganizing key institutions (state and politics, economy, family, education and 

science, etc. at the level of EU member states), and institutional innovation in key 

areas of the EU. 

Institutional mechanisms for implementing gender policy have been clarified, 

and a comprehensive institutional model for regulating gender relations has been 

developed and tested on the examples of the EU and Ukraine. The main components 

of which at the state level are the institutions of politics and the state (public 

authorities), economy, family, culture; at the level of gifted institutions - education 

and science (research institutions, universities), institutes for statistical data 

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

The study of conceptual principles of gender equality and theoretical 

approaches to its interpretation by the science of international relations was further 

developed, in particular, the universal nature of the theory of gender equality aimed 

at studying the social dynamics of both sexes and ensuring achievement of real 

equality by overcoming any type of discrimination. It is emphasised that mechanism 

for ensuring gender equality in Ukraine is fragmental, which is caused by incomplete 

involvement of some institutions originally created to regulate gender relations, by 

absence of institutional innovations in some cases and by lack of established 

institutional links between the main institutions involved in the process of regulating 

gender relations.  The above mentioned allowed us to justify a need to form further 

institutional mechanisms for the implementation of gender equality similar to the 
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European model, in particular, in line with the Association Agreement between 

Ukraine and the EU. 

The obtained conclusions can be further used in the work of state bodies, 

relevant government authorities and non-governmental organizations whose 

activities are related to the formation and implementation of gender policy in 

Ukraine, in particular, to assess existing and develop new state programs on gender 

equality; to improve, develop and implement new institutional mechanisms in order 

to ensure gender equality de facto and de jure; to improve gender-related legislation; 

to develop information/ awareness raising campaigns and programs to promote 

gender tolerance in Ukrainian society, etc. 

The thesis outcomes and some findings can be used in the process of developing 

lectures, seminars and special courses related to the study of gender, regional 

development, sectoral policies and mechanisms of the EU, designed for students 

majoring in «Political Science» and «International Relations, Public 

Communications and Regional Studies», As well as used in scientific and 

methodological recommendations, textbooks, manuals, monographs, scientific 

articles. 

Key words: gender, gender equality, gender studies, feminism, dual approach, 

institutional mechanism, regulation of gender relations, EU gender policy, gender 

policy of Ukraine. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. 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 у нашій державі. 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 і, 

відповідно, 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. Українське суспільство постійно стикається з такими 

проблемами, як домінування чоловіків у політичному житті країни, великі 

відмінності в оплаті праці чоловіків і жінок, гендерно сегрегований ринок 

праці, брак можливостей для успішного поєднання сімейних обов’язків і 

роботи, домашнє насилля щодо жінок, тощо.  

Зазвичай вітчизняні дослідники гендерної рівності вивчають лише окремі 

аспекти гендерних відносин, не пропонуючи комплексного аналізу 
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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.  

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 Україною у процесі реалізації курсу на євроінтеграцію, зокрема 

на втілення Угоди про асоціацію України з ЄС. 

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

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 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. 
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 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.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють період від початку 

концептуалізації принципів гендерної рівності у політичній діяльності ЄЕС 

(середина 1970-х років), до актуального стану їх забезпечення з боку ЄС 

(серпень 2019 р.). Окремі положення роботи стосуються більш ранніх 

теоретичних і практичних аспектів становлення гендерної проблематики з 

огляду на потребу цілісного опрацювання аспектів політичної динаміки 

гендерних відносин. 

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 
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гендерної рівності, а також динаміку інституційних механізмів ЄС з 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 – статево-рольового та соціально-конструктивістського. 

Теоретико-методологічні підходи до інструменталізації гендеру спираються 

на наукову розробку М. Боровцової «Гендер як неповторна репрезентація 
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статі» [12] й зводяться до його трактування як соціального, культурного, 

когнітивного та індивідуально-дискурсивного феномену. Вивчення предмета 

дослідження засноване також на концептуальній структурній схемі гендерних 

відносин відомого вченого Р. Коннелла, згідно з якою на регулювання 

гендерних відносин впливають чотири основних інститути суспільства [163]. 

Емпіричну основу роботи становлять тематична статистична інформація 

й аналітичні опрацювання, зокрема такі: «Гендерна рівність і розвиток: погляд 

у контексті європейської стратегії України», розроблене провідним 

недержавним аналітичним центром України «Центр Разумкова» (2016); 

дослідження ЮНФПА: «Сучасне розуміння маскулінності: ставлення 

чоловіків до гендерних стереотипів і насильства щодо жінок» (2018) та 

«Економічні наслідки насильства щодо жінок в Україні» (2017); Звіт 

Європейського інституту гендерної рівності (ЄІГР) «Індекс гендерної рівності 

– 2017: вимірювання гендерної рівності в Європейському Союзі 2005–2015» 

(2018), «Індекс гендерної рівності – 2017: зі швидкістю равлика до досягнення 

гендерної рівності», Звіт Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) «Про 

глобальний гендерний розрив у 2018» (The Global Gap Report 2018 by WEF), 

Звіт Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 

України Іванна Климпуш-Цинцадзе щодо реалізації гендерної політики 

України за час своєї роботи в Уряді (2016 - 2019), Звіт України про виконання 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2018 році і 

протягом попередніх років (2019) та інші. 

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: 
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Уперше: 

–   виокремлено й досліджено ключові складові інституційної моделі 

регулювання гендерних відносин на рівні ЄС: інституції, які 

безпосередньо регулюють гендерні відносини на рівні системи 

незалежних наднаціональних інституцій ЄС; інституції, які 

безпосередньо регулюють гендерні відносини на 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: 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 (держави та політики, економіки, 

сім’ї, освіти і науки 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, основними складовими якої є 

інституції політики і держави (органи державної влади), економіки, 

культури, сім’ї, освіти та науки (дослідницькі установи, університети) та 
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інститути збору статистичних даних, недержавні 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 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 в Україні. Це дало змогу обґрунтувати доцільність формування 

в Україні інституційних механізмів реалізації гендерної рівності за 

європейським зразком, актуалізовану здійсненням Угоди про асоціацію 

України з ЄС. 

Практичне значення одержаних результатів визначається науковою 

новизною, актуальністю і 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 організацій, діяльність яких пов’язана з формуванням і 

реалізацією гендерної політики в Україні, зокрема: 
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-   для оцінки й доопрацювання чинних і розробки нових державних програм 

з гендерної рівності (зокрема, у формі рекомендацій для політиків щодо 

запровадження більш «гендерно чутливої» нормативно-правової бази та 

гендерно-дезагрегованої статистики в Україні, розбудови гендерної 

політики, базованої на подвійному підході, як у країнах ЄС, – гендерний 

мейнстримінг у поєднанні зі спеціальними заходами тощо);  

-   для удосконалення чинних, розробки й запровадження нових 

інституційних механізмів забезпечення гендерної рівності з урахуванням 

викликів сьогодення; 

-   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» тощо;  

-   для розробки інформаційних кампаній і програм зі сприяння гендерній 

толерантності в українському суспільстві (насамперед, подолання 

гендерних стереотипів і сексизму у ЗМІ).  

Матеріали дослідження можуть мати практичне застосування в процесі 

розробки лекцій, семінарів та спецкурсів, пов’язаних із вивченням гендерної 

проблематики, особливостей регіонального розвитку, секторальних політик і 

механізмів ЄС, актуальних тенденцій міжнародних відносин тощо, 

призначених для студентів спеціальностей «Політологія» й «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 

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 
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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 радою з гендерних питань при міжфракційному об’єднанні 

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

апробовано на засіданнях кафедри країнознавства і міжнародного туризму та 

щорічних 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 

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 210  сторінок, з яких 176 

сторінок – основна частина роботи, та 34 сторінок – список використаних 

джерел і додатки 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Упродовж останніх тридцяти років в утвердженні принципу рівних прав 

і можливостей для жінок і чоловіків у світі досягнуто значного прогресу. 

Принцип гендерної рівності дедалі частіше стає справжньою політичною 

силою впливу на забезпечення сталого розвитку, рівності та миру. У процесі 

еволюції, на глобальному рівні виникають нові політичні ініціативи із 

забезпечення комплексного гендерного підходу шляхом розвитку 

інституційних механізмів, удосконалення та поповнення нормативно-правової 

бази і надання експертно-технічної допомоги. Як наслідок на початку ХХ ст. 

з’являється новий напрям - гендерна політика.  

З метою аналізу концептуальних засад та інституційних механізмів 

гендерної політики перший розділ цієї роботи присвячено теоретичним 

підходам до трактування терміну «гендерна рівність», передумовам 

виникнення гендерних досліджень у політології, їх зв’язку з феміністською 

теорією та особливостям, у тому числі в площині осмислення концепції 

«гендеру» та підходів до її тлумачення. Виклад завершує аналіз формування 

та трактування гендерної політики, у тому числі на рівні державних акторів 

початку ХХІ ст.  

В основу концепції гендерної рівності покладено принцип 

недискримінації, «позитивних дій», забезпечення рівних прав і можливостей 

для жінок і чоловіків, що слугує наскрізним індикатором ефективності будь-

якої політичної сфери демократичного суспільства. Саме тому наприкінці ХХ 

ст. з’являється розуміння критичної необхідності зміцнення механізмів  

імплементації та провадження гендерної політики.  

Концептуалізація таких основних понять, як «гендерна політика», 

«гендер», «гендерна рівність», «гендерні дослідження» та «інституційні 

механізми», слугує вагомим аргументом теоретико-методологічних засад 
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вивчення механізмів реалізації гендерної політики ЄС й визначальним засобом 

досягнення цілей дисертаційного дослідження. 

 

1.1.   Концептуальні засади гендерної рівності й формування теорії 

гендеру 

За умов глобалізації будь-яке суспільство вимушене звертатися до 

проблематики дискримінації за ознакою статі, адже досягнення гендерної 

рівності стало центральним показником успішності будь-якої країни. 

Гендерна нерівність гальмує суспільний розвиток, що підтверджується такими 

негативними наслідками, як збільшення витрат на добробут і управління, 

зниження продуктивності праці, уповільнення економічного зростання, 

демографічна криза тощо [25, c. 7].  

Гендерна асиметрія долається найповільніше у політичній сфері, адже 

більшість політичних теоретиків від часів Платона до Гегеля визначали жінок 

як осіб аполітичних, які не володіють якостями, необхідними для активної 

участі в житті громадянського суспільства а отже, можуть бути рівними в 

правах з чоловіками [61, c. 364]. Таке трактування загальмувало розвиток 

феміністської та гендерної теорій, а західна політична думка до кінця ХІХ ст. 

настійно виправдовувала вилучення жінок із суспільно-політичної та 

економічної сфер. У політології та інших науках феміністський напрям 

сформувався лише у ХХ ст. як форма прояву незгоди з порядками [47]. 

Термін «гендер», з’явившись у міжнародних і вітчизняних студіях на 

початку 70-х років ХХ ст., набув стрімкого поширення, оскільки апелював до 

основоположного з поділів людства – поділу за статтю. З допомогою цього 

терміну уперше було порушено питання про те, що означає бути жінкою чи 

чоловіком у сучасному світі.  

У найширшому значенні термін «гендер» можна тлумачити як 

змодельовану суспільством і підтримувану соціальними інститутами «систему 

цінностей, норм і характеристик чоловічої й жіночої поведінки, стилю життя 

та способу мислення, ролей та відносин жінок і чоловіків, набутих ними як 
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особистостями в процесі соціалізації, що насамперед визначається соціальним, 

політичним, економічним і культурним контекстами буття й фіксує уявлення 

про жінку та чоловіка залежно від їхньої статі» [80, c.11].  

Гендер, на відміну від статі, є не біологічною характеристикою, а набутою 

соціокультурною особливістю. Для прикладу, індивід не отримує «гендер» 

(тобто визначену соціальну роль та очікування, закріплені за чоловіком чи 

жінкою) одразу ж після народження, а набуває його в процесі залучення в 

суспільне життя [142, c. 27]. Сучасні теорії гендерних відносин доводять, що 

соціальні відмінності між чоловіками та жінками «не мають біологічного 

походження, не є одвічно даними, а лише набутими, приписаними індивідові 

суспільством» [52, c. 19]. Уявлення про те, що означає бути жінкою чи 

чоловіком, змінюється залежно від контексту. Наприклад, відмінні 

інституційні контексти, історичні проміжки часу, політичні обставини тощо 

використовують і породжують різні форми маскулінності та фемінності, які 

приписуються чоловікові чи жінці [49, c. 139–140].  

Отже, базуючись на викладеному, можна припусти, що в основу 

концепції гендеру покладені такі принципи:  

−   переосмислення соціальних особливостей мислення й поведінки;  

−   ліквідація будь-яких форм дискримінації за ознакою статі; 

−   вироблення і провадження гендерної політики, метою якої є надання 

рівного соціального статусу та забезпечення однакових прав і 

можливостей чоловікам та жінкам у всіх сферах публічного й приватного 

життя.  

Соціальні ролі, присвоєні чоловікові та жінці у суспільстві, є набутими 

характеристиками, так само як соціальний статус. Під соціальним статусом у 

гендерній теорії мається на увазі доступність і ступінь оволодіння владою 

(політичною, економічною тощо), рівень соціально-матеріального 

забезпечення, престиж у соціумі не тільки за ознакою багатства, посади, а й за 

системою цінностей і стилем життя.  
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Безсумнівно, концепція гендеру охоплює усі сфери життя людини. Тому 

у сучасних гуманітарних дослідженнях проблема гендерної рівності набуває 

дедалі більшої популярності й чітко вираженого міждисциплінарного 

характеру: гендерні аспекти різних явищ вивчають у політології, соціології, 

психології, історії, філософії, державному управлінні тощо.  

В Україні гендерна проблематика стала предметом досліджень тільки з 

90-х років ХХ ст., про що свідчать публікації А. Олійник [91], Г. Христової і 

О.Кочмеровської [141], Є. Луценко [68], І. Кон [58], І. Жеребкіної [41], І. Лазар 

[65 - 66], Л. Малес [71], Л. Гриневич [34], Л. Кобелянської [83; 84], М. Скорик 

[123; 124], Н. Чухим [142], О. Вороніної [18; 19], О. Кісь [53 - 54], O. Плахотнік 

[97], Т. Мельник [79 - 85], C. Оксамитна [89; 90]. Дослідженням узагальненого 

характеру є монографія Т. Мельник «Гендерна аналіз українського 

суспільства» (1999) [85]. На діяльності органів державної влади у сфері 

гендерних відносин зосереджують увагу К. Левченко [67], Н. Грицяк [35-36], 

Л. Смоляр [127], М. Попов [102], Н. Лавриненко [60-64], Т. Марценюк [72 - 

78]. 

Тема гендерних аспектів суспільного життя є дуже актуальною в західній 

науковій думці, де досліджувати її розпочали набагато раніше ніж в Україні. 

Уперше вимоги щодо громадянської рівності жінки були висунуті під час 

війни за незалежність у США (1775–1783). Велике значення для розвитку 

феміністського руху проти соціально-економічної дискримінації жінок мала 

«Декларація прав жінки і громадянки» (1791), запропонована французькою 

письменницею та журналісткою, першою жінкою - політичним діячем 

О. де Гуж [229]. У декларації стверджувалося, що всі люди «народжуються і 

залишаються вільними й рівними у правах, незалежно від статі», і що ці права 

мають універсальний характер. Декларація стала реакцією на французьку 

Конституцію 1791 р., яка не давала жінкам права обирати та бути обраними, 

забороняла права власності жінок тощо. Декларація наголошувала на 

невідповідності законів, згідно з якими громадяни розглядаються по-різному, 

залежно від статі, раси, класу або релігії. 
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Ідеї емансипації жінок розвивали видатні філософи XVIII–XIX ст. А. Сен-

Симон, Ш. Фур’є, Д. Дідро, Д. Мілль, Ж.А. Кондорсе та О. Оуен. К. Маркс і 

Ф. Енгельс і не вважали проблему гноблення за статевою ознакою важливою 

складовою своєї теорії, але їхні погляди на процес експлуатації жінок поклали 

початок соціалістичному та марксистському напряму у фемінізмі кінця ХІХ 

ст. [125, c. 165-167]. Сучасне трактування фемінізму та гендерний підхід до 

суспільного життя загалом були започатковані у відомій праці С. де Бовуар 

«Друга стать» (1949) [248].  

Термін «гендер», який в англомовному дискурсі з’явився ще до 60-х років 

ХХ ст., початково означав граматичний рід іменника (чоловічий, жіночий та 

середній). Згодом у слов’янських мовах його стали використовувати зі 

значенням «середній рід» або як синонім до слова «стать» [20, с. 10]. Таке 

тлумачення, що підкреслювало нерозривний зв’язок біологічної статі людини 

та гендеру, лише поглиблювало нерозуміння проблематики гендерної теорії, 

адже використовувалося виключно для позначення роду у біологічному та 

фізичному сенсі.  

Гендерна революція 60-х років зумовила значне зростання уваги до 

питань гендеру,  співвідношення жіночого і чоловічого начал у сферах життя. 

Етапними в дослідженні гендеру стали праці Д. Мейер «Стать і влада: 

повстання жінок в Америці, Росії, Швеції, Італії» (1987) [220], Н. Девіс 

«Історія жінки на Заході» (1992) [170], П. Норріс «Гендер та партійна 

політика» (1993) [226], «Жінки, засоби масової інформації та політика» (1997) 

[225]. Проблеми фемінізму також вивчають Р. Волкер [262-263], Л. Карлсон 

[160], Р. Коннелл  [162 - 163] та інші. 

Термін «фемінізм» уперше з’явився у Франції та Нідерландах у 1872 р., у 

Великій Британії - в 90-х роках ХІХ ст., у США - у 1910 р. [166, c. 13]. Залежно 

від історичного етапу, культури та країни послідовники фемінізму у всьому 

світі переслідували різні цілі та керувались різними мотиваціями. Більшість 

західних феміністських істориків (Ен. Аллен, Ш. Вітт, М. Волтерс, 

Дж. Кіннард, Г. Лернер, Д. Спендер) стверджують, що усі рухи, які борються 
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за визнання прав жінок, треба вважати феміністськими, навіть якщо його 

учасники самі не вживали (чи не вживають) цей термін щодо себе [200, с. 26].  

Отож, фемінізм можна визначити як низку рухів та ідеологічних 

настанов, які поділяють спільну ідею: визначення й досягнення для жінок 

рівних з чоловіками політичних, культурних, економічних і соціальних прав у 

всіх сферах життя. Феміністські рухи виступають за рівні права жінок, у тому 

числі за право на голос, обіймання державних посад, рівну з чоловіками оплату 

праці, доступ до освіти, рівні права у шлюбі та на декретну відпустку, право 

на фізичну недоторканність, кримінальну відповідальність за сексуальні 

домагання та насильство в сім’ї тощо [150, с. 9].  

Враховуючи різноманітні культурні контексти, економічні, політичні і 

соціальні умови, фемінізм поділяють на ліберальний, соціалістичний (або 

марксистський), психоаналітичний, радикальний, сепаратистський та інші 

різновиди. Іноді виокремлюють «чорний», латиноамериканський, 

екологічний, мусульманський фемінізми, фемінізм третього світу тощо. Тому 

варто використовувати, радше, термін «фемінізми», а не «фемінізм» для 

позначення одного цілісного явища. 

Історія західних жіночих рухів поділяється на три «хвилі» [231], кожна з 

яких пов’язана з різними аспектами схожих феміністських питань.  

Перша хвиля охоплює суфражистські («суфражизм» – англ. термін, що 

означає «виборче право») рухи кінця ХІХ – початку ХХ ст., пов’язані з 

боротьбою жінок за право голосу. Суфражистки вірили, що, отримавши право 

голосувати на виборах, жінки зможуть звільнитися від усіх інших форм 

дискримінації [137, с. 72-73].  

Більшість дослідників вважає початком жіночого руху саме 1848 р., коли 

в штаті Нью-Йорк відбувся перший конгрес з питань захисту прав жінок під 

гаслом «Усі жінки і чоловіки створені рівними». На конгресі було 

презентовано та підписано «Декларацію прав і почуттів» (Declaration of 

Sentiments) авторства американської громадської діячки аболіціоністки Е. К. 
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Стентон. Цей документ став «великим кроком у досягненні цивільних, 

соціальних, політичних та релігійних прав жінок» [128]. 

Однією з основних перемог жіночого руху першої хвилі вважається 

ухвалення британським парламентом законів, що надали неодруженим 

забезпеченим жінкам право на вищу освіту (вступати до університетів та 

медичних шкіл), право володіти власністю й управляти нею (з 1882 р.). З 1894 

р. парламент Великої Британії вперше в Європі дав жінкам право голосу на 

місцевих виборах [199]. У 1925 р. закон Великої Британії визнав право матерів 

на своїх дітей.  

На відміну від переважно мирних методів наступних феміністських рухів 

прихильники руху суфражисток допускали застосування насильницьких 

засобів, включаючи зрив дебатів у парламенті й публічних зібрань, а також 

нищення майна. Е. Пенкхорст, англійська активістка та засновниця 

суфражизму, створила першу Громадську й політичну спілку жінок (1911), що 

боролась за надання жінкам виборчих прав та рівну з чоловіками оплату праці. 

Е. Пенкхорст також належить відомий вираз: «Ми маємо звільнити половину 

людської раси – жінок, щоб вони допомогли звільнити решту».   

Як зазначають, зокрема  Дж. Гельб, Г. Гаттінґ, Д. Емдін, Н. Фрейзер, 

важливу роль у боротьбі за рівноправність жінок відіграла Перша світова 

війна, яка довела, що жінки здатні виконувати таку ж роботу, як і чоловіки. 

Відтак, у 1918 р. було прийнято Закон про виборців у Великій Британії, який 

надав право голосу жінкам, щоправда лише старшим за 30 років, у той час як 

чоловіки мали право голосу з моменту їхнього повноліття [192].  

Друга хвиля руху за правову і соціальну рівність жінок з чоловіками 

здійнялася у 60-70-х роках ХХ ст. і була пов’язана з ідеями та виступами 

жіночого визвольного руху. Основоположницею та теоретиком фемінізму 

«другої хвилі» вважається С. де Бовуар, авторка праці «Друга стать» (1949). 

Спільна вимога феміністок «другої хвилі» – це право для жінок не лише 

обирати на виборах, а й бути обраними у владні структури, у тому числі до 

парламенту, обіймати керівні посади [253, c. 250]. Основними представниками 
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фемінізму «другої хвилі», які боролися проти подвійних стандартів у 

суспільстві, були Дж. Батлер, Л. Іригарей, Д. Мітчелл, Б. Фрідан, Н. Чодороу.  

Під впливом ідей французького філософа М. Фуко, а також теоретиків 

постструктуралізму Ж. Лакана, Ж. Дерріда, Ж. Делеза та інших упродовж 80-

х р. XX ст. розвинувся постмодерністський фемінізм, або постфемінізм. 

Теоретики цього напряму переосмислюють (деконструюють) традиційні 

значення понять «рівність» і «відмінність», «суб’єкт», «стать» і «політика»,  

пропонують відмінні від усталених підходи. Зокрема, термін «відмінність» за 

гендерною ознакою тлумачиться не як відхилення від норми, а як цінність і за 

будь-якою іншою суб’єктністю («іншим») визначається право на повноцінне 

функціонування у публічній сфері [52, c. 19].  

У проміжку між другою та третьою хвилями фемінізму, на сто років 

пізніше від актуалізації добре знаного жіночого питання, з’являється течія 

маскулінності. В останній третині ХХ ст. так зване чоловіче питання стало 

виразно артикулюватися як проблема суспільного рівня, адже традиційний 

«чоловічий спосіб життя» (орієнтований на незалежність, досягнення, 

домінування), суто чоловічі чесноти і цінності (мужність, сила, відвага, 

агресивність, незворушність), ба навіть самі суспільні чоловічі ролі 

(годувальника, захисника, опікуна, керівника) часто вже не відповідали 

суспільно-політичним змінам, що їх переживало людство в ХХ ст. [46]  

Технічний прогрес став одним із чинників, що породив тривогу стосовно 

«кризи маскулінності», адже праця більше не вимагала грубої фізичної сили. 

Не менш важливими чинниками виникнення різних чоловічих рухів були 

ідеологія та практика другої хвилі фемінізму. У літературі та наукових працях 

часто використовується термін-синонім «чоловічий визвольний рух». 

Більшість феміністок і дослідниць гендеру вважають, що чоловічий рух виник 

як реакція на фемінізм другої хвилі, що активно обстоював економічні, 

політичні, особисті права жінок у досі суто чоловічому світі.  Ідеологічно 

сформований та добре організований жіночий рух чоловіки почали сприймати 

як загрозу та інтелектуальний виклик. Саме такий виклик і наслідування 
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прикладу жіночого руху спонукало чоловіків до захисту своїх прав. Проте 

прихильники руху не могли дійти спільної думки стосовного того, що й від 

кого захищати чи, радше, оберігати свої споконвічні привілеї. Тому наприкінці 

70-х років чоловічий рух розпався на дві окремі гілки з протилежними 

поглядами: профеміністську та антифеміністську. Маскулінознавець М. 

Кіммель у своїй праці «Гендероване суспільство» зазначає, що критика 

гендерних ролей від прихильників «перетворилася на прийняття майже всіх 

нормативних маскулінних речей і є майже пристрастю до традиційної 

чоловічої ролі» [49]. У 80-90-х р. XX ст. деякі активісти - правозахисники 

протистояли суспільним змінам, яких прагнули феміністки, і захищали 

звичний (патріархальний) лад у родині, школах і на робочому місці, 

виставляючи чоловіків як пригноблену групу. 

Набувши значного поширення протягом останніх 40 років, чоловічі рухи 

все ж не стали вагомою політичною силою. Більшість соціально активних 

чоловіків залишаються байдужими до проблеми сучасної маскулінності, або ж 

поділяє позицію  гендерної рівності. 

Прихід третьої хвилі фемінізму у 90-х роках XX ст. пов’язаний з епохою 

постмодернізму і постструктуралізму, та невідворотною реакцією на відчутні 

невдачі другої хвилі фемінізму. Її засновницею вважають американську 

письменницю та активістку Р. Уокер. Фемінізм цього напряму не намагається 

з’ясувати, ким є сучасна жінка, а робить наголос, передусім, на тому, ким вона 

може бути, стверджуючи, що жінка може бути ким захоче за умови, що це її 

особистий та свідомий вибір [158]. 

Оскільки жодна з хвиль фемінізму повністю не забезпечила очікуваних 

результатів, змінюється підхід до постановки проблем та виникає необхідність 

переглянути уставлені підходи із захисту лишень прав жінок, натомість 

сприянню досягнення рівних прав та можливостей для обох статей, як жінок 

так і чоловіків. Теорія влади М. Фуко застерігає: навіть якщо нас відверто не 

контролюють, своїм активізмом ми усе одно вписуємося у владну систему, 

граємо за її правилами, тому боротися не має великого сенсу [99]. Натомість 
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особистості спроможні змінювати світ – самотужки вдаючись до 

альтернативних, менш «жорстких» дій і бажаних гендерних ролей, більш 

фемінітивних чи маскулінних методів поведінки, незалежно від статі. Т. 

Марценюк зазначає у посібнику для експертів та експерток аналітичних 

центрів «Гендерна рівність і недискримінація», що як наслідок такого 

сприйняття суспільної дійсності зявилося поняття «квір активізму» – критика 

нормативності та «шаблонності», запропонованої суспільством [75, c.19]. На 

противагу жіночим, чоловічим чи феміністичним студіям, «квір студії» мають 

більш критичний характер та охоплюють ширший об’єкт дослідження. Квір 

студії вивчають категорії людей, які не вписуються у традиційну форму 

«жіноче-чоловіче», критикують гетеронормативність [75, c. 9]. 

Квір-теорія є частиною постструктуралістської критичної теорії, яка 

з'явилася на початку 90-х р. ХХ ст., увібравши досвід квір-досліджень 

і жіночих досліджень. Квір-дослідження — міждисциплінарний 

напрям  культурології, представники якого вивчають сексуальну  та статеву 

ідентичність, зосереджуючись виключно на гомосексуальній і трансгендерній 

тематиці. Термін «гейські та лесбійські дослідження»  (Lesbian and Gay 

Studies), ЛГБТ-студії, квір-студії (queer studies) часто використовують як 

синонім до терміна «квір-дослідження». 

Перші дослідження з квір-тематики з'явились у США у 50-х р. ХХ ст. 

Сучасні квір-дослідження постали в пізні 60-ті р. ХХ ст. в контексті 

американського громадянського руху за права людини та феміністичного руху 

й відтоді виокремилися як напрям досліджень.  Початково квір-студії 

обмежувалися проблемами ідентичності та камінг-ауту. Термін «камінг-аут» 

застосовується здебільшого стосовно ЛГБ, які усвідомили себе як лесбійка, гей 

або бісексуальна людина і прийняття своєї сексуальної орієнтації, або 

транслюди — невідповідність психічної статі біологічній. На подальший 

розвиток квір-студій, їх становлення у сьогоднішньому тлумаченні помітно 

вплинула праця М. Фуко «Історія сексуальності», в якій наголошується на 

конструктивному характері сексуальної ідентичності [198]. 



 

 

36	  

Вважається, що квір-теорія є дієвим засобом академічного аналізу, 

механізмом продукування критичних знань та розвитку соціальної чутливості. 

Виходячи з цього, очікується, що квір-теоретичні дослідження і дискусії 

стануть поштовхом для нових форм громадянського, мистецького, 

академічного активізму, нових суспільно-політичних практик, спрямованих на 

утвердження прав людини, соціальної справедливості, у тому числі гендерної 

рівності. До квір-теорії звертаються щораз більше активістів, оскільки жодна 

з хвиль фемінізму не була достатньо успішною. Для прикладу, навіть  сьогодні 

право на освіту чи право голосу на виборах мають жінки не у всіх країнах 

світу. Поки це прикметно, що сьогодні усе частіше проблеми жінок 

осмислюються, обговорюються і критикуються, тобто теорія і практика 

набувають більш розмаїтих форм. Активісти усе частіше шукають нових 

шляхів і форм досягнення спільної мети – цілковитої емансипації людства 

[166].  

У широкому сенсі теорія фемінізму – це система поглядів на соціально-

політичне життя, сфокусована на жінках як суб’єктах соціально-політичної 

реальності, що намагається критично переосмислити загальноприйняте знання 

про світ, накопичене чоловіками, і гендерну політику, розроблену 

представниками «сильної статті» [9, c. 25]. Однак таке визначення не охоплює 

принципи феміністського постмодернізму, який піддає сумніву існування 

базових для фемінізму категорій чоловік/жінка, наголошуючи на їх 

відповідності [55, c. 302]. 

Важливо зазначити, що поняттям гендер та гендерна рівність, дослідники 

та дослідниці, здебільшого, оперують в рамках фемінізму. Важливо зазначити, 

що у сучасному фемінізмі часто виокремлюють такі напрями: 

- гендерної відмінності (культурний фемінізм, біологічний фемінізм, 

інституційні феміністські напрями, теорії соціалізації, соціально-

психологічний фемінізм); 

- гендерної нерівності (ліберальний і марксистський фемінізми); 
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-  гендерного пригнічення (психоаналітичний фемінізм, радикальний і 

соціалістичний фемінізми); 

- структурного пригнічення (соціалістичний фемінізм, теорії 

міжсекційності (intersectionality) [151, c. 10-11]. 

Незаперечним є той факт, що саме теорія фемінізму послужила основою 

для зародження та становлення гендерної теорії, проте обидві теорії 

залишаються самостійними і відрізняються між собою.  Гендерна теорія є 

сучасним результатом пошуків паритетних і збалансованих відносин між 

обома статями на основі аналізу та переосмислення історії, теорії фемінізму, 

реорганізації соціальної культури як сфери формування життєвих стратегій 

співіснування індивідів відповідно до їхньої біологічної статі [92]. 

Гендерна теорія – це система наукових поглядів на відносини й статус 

жінки і чоловіка, їхнє соціально-політичне життя та життєвий досвід, набуття 

й реалізацію ними соціально-рольових рис та особливостей (як у родині, так і 

в інших суспільних інститутах) [92, c. 79 - 80]. На противагу цьому, теорія 

фемінізму фокусується майже виключно на жінках (окрім феміністського 

постмодернізму) як суб’єктах соціальної реальності, ставлячи за мету 

розв’язання проблеми виключно жіночої дискримінації.  

Особливістю гендерної теорії є те, що вона має міждисциплінарний 

характер, а в її розробці беруть участь фахівці різних наукових галузей – 

політологи, правознавці, історики, соціологи, філософи, економісти, 

психологи, теологи, біологи. У сучасній гендерній теорії, на відміну від теорії 

фемінізму, існує два основних підходи до тлумачення концепції гендеру, а 

саме:  

-   статеворольовий підхід, який зводить гендер до одного з його соціально-

психологічних проявів – гендерних стереотипів (такий підхід відповідає 

початковому трактуванню терміну «гендер» як соціальної надбудови над 

біологічною статтю); 

-   соціально-конструктивістський підхід, що розглядає відносини між 

чоловіком і жінкою передусім як результат впливу соціуму. Акцент при 
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цьому робиться на владних відносинах між чоловіком і жінкою, водночас  

біологічні відмінності вважаються другорядними [21].  

Науковці виокремлюють чотири основні теоретико-методологічні 

підходи до тлумачення гендеру, що склалися у ХХI ст. [12]: 

−   гендер як соціальний феномен, тобто як дійсність міжстатевих стосунків, 

виражена у міжособистісних, соціально-економічних, правових, 

політичних відносинах (Н. Абубікірова, Т. Бендас, Д. Воронцов, 

Н. Городнова, Н. Лавриненко, О. Лосєва, Т. Мельник, Р. Петрова, 

Р. Столер та ін.); 

−   гендер як культурний феномен, тобто як уявне, символічне, 

фантасмагоричне уявлення про дійсність міжстатевих стосунків, 

висловлене у дискурсах літературного, зображального, 

кінематографічного мистецтва, ЗМІ і реклами, імперативах гендерної 

ідеології (С. Бем, В. Брайсон, Б. Елліот, Д. Коновалов, В. Менжулін, 

К. Трофимова, Р. Хаббард, Ю. Шабаліна та ін.); 

−   гендер як когнітивний феномен, тобто як те, що мислиться про чоловіків 

та жінок, і те, відносно чого мислиться про себе як про чоловіка чи про 

жінку (В. Кириченко, Д. Майєрс, О. Містрюкова, Н. Приходькіна та ін.); 

−   гендер як особистісний дискурс, тобто як засіб означення статі, її 

висловлення, вираження, поведінкового здійснення (К. Вест, 

Д. Зіммерман, Ю. Маслова, Н. Чодороу та ін.). 

Методологічною основою цього дисертаційного дослідження послужив 

соціально-конструктивістський підхід, який вважається домінантним у 

сучасних гендерних дослідженнях, зокрема, у політології. Згідно з цим 

підходом основою методології гендерних досліджень є не просто біологічні та 

фізичні відмінності між чоловіками і жінками, а культурне й соціальне 

значення, яке суспільство через інституційні механізми надає цим 

відмінностям. Використання гендерного підходу уможливлює 

переосмислення культури, соціуму, місця у ньому людини, оскільки її права 
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та можливості не повинні залежати від статі при народженні, а бути апріорі 

однаковими як для чоловіків, так і для жінок. 

Гендерні відносини, на думку прихильників соціал-конструктивістського 

підходу, побудовані на домінуванні і підпорядкуванні, паритеті й нерівності, 

груповому фаворитизмі та внутрішньогруповій дискримінації. Вважається, що 

такі початкові умови створюють нерівність соціально-політичних 

можливостей для чоловіків та жінок, владну асиметрію та непропорційний 

доступ до ресурсів. Справді, біологічні відмінності (за ознакою статі при 

народженні) не можуть служити аргументом для виправдання гендерної 

нерівності, однак заперечувати, що ці відмінності існують, стверджувати що 

їх не можна вивчати, неправильно. Гендерна рівність означає рівну участь 

обох статей в усіх сферах суспільного і приватного життя [93, c.27]. Важливо 

наголосити, що гендерна рівність не стосується лише жінок, вона не пропагує 

виключно жіночі права, вона  рівною мірою стосується чоловіків і жінок.  

Прикладом використання соціально-конструктивістської парадигми у 

фемінізмі є аналіз гендерних відносин на інституційному рівні, 

запропонований австралійським ученим Р. Коннеллом [162]. Розглядаючи 

гендер як структурну характеристику суспільства, Р. Коннелл окреслює 

чотири основних інститути суспільства, що впливають на регулювання 

гендерних відносин, а саме: інститут політики, економіки, сім’ї та культури. 

Саме такий підхід часто використовують дослідники для комплексного 

інституційного аналізу гендерних відносин у суспільстві, адже комплексно 

провадити політику гендерної рівності неможливо  без цих інститутів.  

На зламі ХХ й ХХІ ст. у науковій літературі знайшло відображення 

комплексне трактування гендерної рівності – як досягнення рівних прав між 

чоловіками і жінками в трудових, сімейних та інших правових відносинах, 

зрівнювання їхньої ролі в суспільстві, подолання сексизму та будь-яких інших 

проявів дискримінації за ознакою статі.  На думку дослідників, гендерна 

рівність є наступною після патріархальної системи сходинкою соціально-

статевих відносин. Концепція гендерної рівності полягає в тому, щоб вивчити 
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й усунути всі соціальні бар’єри, що заважають людині проявитися як 

особистості незалежно від її статі, для того щоб створити рівні можливості для 

реалізації будь-якої особистості в усіх сферах життєдіяльності.  

Отже, гендерна теорія є особливим теоретичним напрямом, орієнтованим 

на формування й утвердження політики рівних можливостей самореалізації 

людини у всіх сферах життя, тоді як теорія фемінізму є одночасно джерелом 

зародження та становлення гендерної теорії. Важливо розрізняти ці теорії. 

Феміністичні рухи, що поклали початок гендерної теорії, виступали та 

продовжують виступати виключно за права жінок. Усі три хвилі фемінізму, 

тією чи іншою мірою, боролися за право жінок займати державні 

посади, працювати та отримувати рівну з чоловіками заробітну плату, 

володіти власністю, отримувати освіту, бути повноваженими, рівними за 

правами партнерами в шлюбі (декретна відпустка, планування сім’ї тощо).   

Терміни «гендер» і «стать», які не є тотожними, широко 

використовуються у феміністичних і гендерних дослідженнях і позначають 

соціально обумовлені ролі, моделі поведінки, діяльності, а також атрибути 

(стереотипи),  приписані чоловікам та жінкам соціумом.  На відміну від 

біологічної статі, термін «гендер» - це набір соціальнорольових 

самовизначень, які можуть збігатися з суто біологічними особливостями або 

суперечити їм [90, c. 168 - 169]. В основу цього дослідження покладено 

соціально-конструктивістський підхід до трактування гендерної рівності. На 

відміну від статеворольового підходу, соціально-конструктивістський підхід 

розглядає відносини між чоловіком та жінкою насамперед  як соціокультурно 

сконструйовані (штучно змодельовані), а біологічні відмінності вважає 

другорядними. На думку прихильників соціально-конструктивістського 

підходу, гендерні відносини побудовані на домінуванні і підпорядкуванні, 

паритеті і нерівності, внутрішньо груповому фаворитизмі та 

міжгруповій дискримінації. Вони вважають, що запровадження гендерних 

підходів є питанням соціальної та політичної справедливості, що є вкрай 

необхідним для забезпечення рівноправного та стійкого людського розвитку.  
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1.2. Дискурс питань гендерної рівності в міжнародних відносинах 

У теорії міжнародних відносин феміністські підходи набули розвитку 

дещо пізніше за інші напрями суспільних наук. Саме в рамках фемінізму, 

здебільшого, дослідники та дослідниці кінця ХХ – початку ХХІ ст. оперують 

поняттям гендер. В основі проблематики гендерних досліджень цього періоду 

найчастіше розглядаються проблеми ідентичності  та репрезентації, 

конструкції маскулінності та фемінності в міжнародному маштабі, теорії 

інакшості (квір-теорії), питання рівних можливостей, насилля та порушення 

прав, роботи й освіти [92, ст. 87]. 

Зокрема, феміністські концепції, що стосуються чітко питань гендерної 

рівності, у науці про міжнародні відносини сформувались в кінці ХХ ст., в 

основному внаслідок інтернаціоналізації жіночого руху, пожвавлення 

транснаціональної феміністської активності та винесення проблем нерівності 

на глобальний рівень. Відстоюючи забезпечення рівних відносин як 

інтегральної частини усіх міжнародних відносин, феміністські концепції 

доводять, що історія людства проходила в умовах гендерної нерівності, що в 

підсумку позначилося на трактуванні теоретичних питань міжнародних 

відносин.  

Важливу роль у впровадженні гендерних підходів у теорію міжнародних 

відносин відіграли три конференції, на яких були представлені перші гендерні 

дослідження міжнародної політики. Перша конференція відбулася 1988 р. під 

егідою часопису «Міленіум: журнал міжнародних досліджень» в Лондонській 

школі економіки (Велика Британія), друга – 1989 р. в Університеті Південної 

Каліфорнії (США), а третя – 1990 р. в жіночому коледжі Велеслі (США, штат 

Массачусетс). Учасники конференцій підтвердили, що основою 

феміністського теоретичного напряму є гендер – ідеологічно та соціально 

зумовлена різниця між чоловіками і жінками, протилежна за змістом до 

біологічних відмінностей між статями [55, c.301]. 
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На конференції у штаті Массачусетс було проголошено, що представники 

усіх феміністських рухів прагнуть досягти гендерної рівності й відповідно 

сприяють трансформації глобальних соціальних ієрархій. Проте, оскільки 

різні групи по-різному уявлявляли шляхи реалізації цих завдань, фемінізм у 

межах теорії міжнародних відносин не є узгодженою концепцією. У жіночому 

русі загалом слід вирізняти декілька теоретичних підходів: фемінізм (empirical 

feminism), аналітичний фемінізм (analytical feminism) та нормативний 

фемінізм (normative feminism). Така класифікація, запропонована Ж. Труа, є 

найпоширенішою. У ХХІ ст. дедалі частіше у феміністській науковій 

літературі трапляється термін «ліберальний фемінізм» (liberal feminism) [92, c. 

201 - 202].  

Особливості розвитку феміністського вчення в теорії міжнародних 

відносин втілені у публікаціях  таких зарубіжних учених, як Б. Акерлі, 

Е. Джуд, Дж. Еверет, Р. Коннелл, М. Мінтром, С. Окін, М. Портер, Е. Прюгл, 

Ж. Труа, С. Чарлтон. У вітчизняному академічному середовищі ця 

проблематика порушується лише побіжно і залишається малодослідженою.  

Емпіричний фемінізм розглядає жінок і гендерні відносини як практичні 

аспекти міжнародних відносин. Суть емпіричного фемінізму полягає у 

розкритті андроцентричного змісту класичної школи міжнародних відносин. 

Феміністські емпіристи досліджують причини соціально сформованих 

упереджень щодо ролі й місця жінок у суспільному житті, піддаючи сумніву 

уявлення про їх другорядну роль, порівняно з чоловіками. Представники 

емпіричного фемінізму довели, що сучасні держави та капіталістичні ринки 

сформовалися в ієрархічний спосіб, що призвело до нерівномірного розподілу 

матеріальних благ. З розвитком капіталізму традиційна жіноча праця у 

приватному секторі стала частиною економічної системи й підпала під 

контроль чоловіків. Отож, ринкова система витіснила до приватної сфери усі 

види діяльності жінок через їхню неконкурентоспроможність, що 

накопичувалась століттями [170, c.114].  
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Емпіричні дослідження феміністських теоретиків цього напряму 

підтвердили вплив глобалізаційних процесів на поглиблення соціально-

економічної нерівності між чоловіками і жінками, зокрема, ефект поширення 

жіночої бідності, або «фемінізацію бідності», за умов боргової кризи у країнах 

Третього світу [232]. Наближеною до теорії феміністського емпіризму є 

феміністська позиція С. Гардінга. Він виокремив цей підхід як спробу 

з’ясувати позицію жінок й позицію щодо сприйняття реальності, а також, 

опираючись на політичну боротьбу та феміністські дослідження, перетворити 

цію позицію на «моральні та наукові обґрунтування, яким слід надати перевагу 

при інтерпретації та поясненні суті й соціальних аспектів соціально-

політичного життя» [199, c.27].  

Різні підходи до фемінізму по-різному зосереджуються на гендерній 

проблематиці.  Аналітичний фемінізм, що поєднав у собі основні напрями 

фемінізму, тлумачить стать не як «біологічну» характеристику, а як соціально-

рольову відмінність, нав’язану соціумом. Аналітичний фемінізм, у версії 

Ж. Труа, розкриваючи дискримінацію за статевою ознакою, спирається на 

теоретичні засади міжнародних відносин. На думку феміністів цього напряму, 

без  наскрізного гендерного аналізу неможливо об’єктивно оцінити ситуацію 

та сформувати гендерно-нейтральну теорію міжнародних відносин. Саме тому 

гендерна концепція, розроблена теоретиками аналітичного фемінізму, 

посилається на асиметричність маскулінності і фемінності у соціальному 

контексті, які протистоять природним «біологічним» відмінностям. 

Визначальними ознаками маскулінності, зазвичай, вважаються  автономія, 

суверенітет, об’єктивність та універсальність. Тоді як фемінність асоціюється 

з відсутністю чи браком цих ознак. Феміністи - послідовники аналітичного 

напряму вважають, що поняття влади, суверенітету, автономії, анархії та 

безпеки у теорії міжнародних відносин існують нерозривно з гендерним 

розподілом на суспільну та приватну сфери [177, c.113].  

Радикальні феміністки, розкритикувавши у 70-х р. ХХ ст. класичний 

підхід до визначення політики та влади, вимагали залучити в політичний 
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простір, що був основним виміром патріархального правління, жінок. 

Л. Брунелл, історик і представниця радикального крила феміністичного руху, 

стверджувала, що влада чоловіків над жінками заснована передусім на 

соціально сконструйованій (штучній) відмінності й на протиставленні статей 

[158]. Розділення людського буття на «публічне» та «приватне» закріплювало 

у суспільстві андроцентризм, через монополізацію чоловіками основних 

позицій у політико-владних структурах. 

Прихильники аналітичного фемінізму розглядають державу як 

централізований органайзер гендерної влади, що іноді вдається до маніпуляцій 

суспільною і приватною сферами задля власної вигоди, пов’язаної з потребами 

внутрішньої консолідації і зовнішньої легітимізації своєї діяльності. 

Теоретики цього підходу запропонували альтернативний погляд на людину, 

який враховує репродуктивні функції, тобто природну взаємозалежність, 

уникаючи універсальних абстракцій «людина/держава», натомість  вимагаючи 

рівного доступу до влади та ресурсів через усвідомлення взаємозалежності 

представників обох статей. Гендерний аналіз, здійснений у межах цього 

підходу, показав, що чоловіки забезпечують неповну безпеку, консолідувавши 

владу над людьми (жінками) і державами (територією), від якої вони залежать 

через джерела ресурсів і соціокультурну і біологічну репродукцію [250]. 

Тоді як нормативний фемінізм постає своєрідним підсумком гендерних 

теоретизувань у міжнародних відносинах. На думку К. Сільвестер, усі форми 

феміністського теоретизування є нормативними, оскільки допомагають 

поставити під сумнів деякі значення та інтерпретації теорії міжнародних 

відносин [253]. Теоретики цього підходу цілком свідомо увійшли у сферу 

міжнародних відносин, розглядаючи соціально-політичний контекст і власний 

суб’єктивний підхід як частину теоретичного пояснення процесів та явищ. 

Послідовники нормативного фемінізму порушують питання про 

роздвоєння сфери міжнародних відносин крізь маскулінну та фемінну призми 

оцінювання відмінностей. Наприклад, жінки у політиці пов’язуються з 

гуманітарними питаннями, миром, співпрацею, суб’єктивністю і «м’якою» 
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внутрішньою політикою, а чоловіки – з війною, суперництвом, об’єктивністю 

і «високою» політикою. 

Концепція гендерної рівності у теорії міжнародних відносин і досі не 

сягнула розквіту, хоча, як вважає К. Сільвестер, «є дослідницьким принципом, 

здатним одночасно перебувати у різних місцях, висвітлювати важливі аспекти 

(…) міжнародних відносин, трактуючи їх на свій лад» [253, c. 249]. Адже з 

позиції нормативного фемінізму гендерні розбіжності повинні стосуватися не 

лише маскулінного та фемінного  співіснування, а мають поставати як новий 

пізнавальний підхід у теорії міжнародних відносин. Тому гендер слід 

трактувати як винятковий аналітичний інструмент, який заслуговує належного 

подальшого вивчення.  

Від початку ХХІ ст. теоретики та практики з міжнародних відносин дедалі 

частіше звертаються до ліберального фемінізму. Цей підхід вважається 

найуспішнішим у науці про міжнародні відносини, адже він вдало 

імплементував власні програми на практиці. Наприклад, було досягнуто 

успіху у поширенні аргументів на користь залучення жінок у політику і, як 

наслідок, в багатьох демократичних країнах світу запровадили 30-відсоткову 

добровільну гендерну квоту у виборчих списках кандидатів у депутати. 

Отже, внесок феміністського вчення, в рамках котрого розкривалися 

питання гендерної рівності, в теорію міжнародних відносин є вагомим: попри 

розмаїття напрямів (емпіричний, аналітичний, нормативний та ліберальний 

фемінізм), жіночий рух прагне привернути увагу вчених та практиків до 

проблем жінок як статі, що пригнічується патріархальною структурою 

взаємовідносин, не применшуючи необхідність захисту прав чоловіків в 

окремих сферах. Утім, не всі гендерні зв’язки стосуються безпосередньої 

взаємодії між чоловіками та жінками, деякі з них відбуваються за 

посередництва, наприклад, ринку праці (різниця в оплаті праці жінок і 

чоловіків) чи ЗМІ (сексизм у рекламі), що потребує окремого вивчення [163, 

c.58-68].  
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Таким чином, сьогодні питання гендерної рівності викликає підвищену 

увагу широкої міжнародної спільноти. У 1990-х рр. XX ст. актуалізація 

питання гендерної рівності дозволила розглядати його в якості однієї зі 

складових міжнародних відносин. Разом з тим був присутній і залишається 

сильний критичний погляд наукової спільноти щодо гендерного підходу в 

дослідженнях міжнародних відносин. З цієї причини гендерна проблематика 

жваво обговорювалася в науковому середовищі, але не виходила за межі 

певних наукових кіл, прихильних феміністським підходам. На початку XXI ст. 

дослідники питань гендерної рівності вказували на те, що дисципліна 

«міжнародні відносини» уникає обговорення гендерного підходу в світовій 

політиці, а теорія міжнародних відносин лише частково включає, але не 

інтегрує повністю перспективу вивчення світової політики з позиції гендеру 

[230]. 

 

1.3. Інституційні механізми регулювання гендерної політики 

Посилення впливу гендерної парадигми у суспільному житті зумовило 

виникнення нового напряму в науці – гендерної політики. Більшість сучасних 

учених поділяють твердження, що «гендерна політика» – це утвердження 

паритетності обох статей щодо визначення, формування та реалізації 

політичних цілей, принципів, завдань, а також способів їхньої імплементації у 

діяльності різних політичних структур (громадських об’єднань, політичних 

партій, держави, міжнародних організацій тощо) [92, c. 219–220].  

Ключовим завданням гендерної політики є утвердження рівних прав, 

свобод, можливостей, умов і гарантій, забезпечення рівного соціально-

політичного статусу чоловіків і жінок. Завданням гендерної політики є 

розвиток гендерної демократії та формування гендерної культури в 

суспільстві.  

Термін «гендерна політика» тотожний терміну «політика гендерної 

рівності». Як зазначалося у попередньому розділі, гендерна політика не є 

самодостатньою, вона потребує поєднання з соціальною й іншими видами 
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політики. Проте гендерна політика може претендувати на своє оригінальне 

буття, оскільки в ній закладено інтерес суб’єктів – чоловіків і жінок, 

спрямований на її реалізацію. Відповідно до законодавства України, гендерна 

рівність – це рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для 

його реалізації, що дає змогу особам будь-якої статі брати рівну участь у всіх 

сферах життєдіяльності суспільства. Закон також тлумачить рівні права жінок 

і чоловіків як відсутність будь-яких обмежень чи привілеїв за ознакою статі 

[105].  

Гендерна структура суспільства на мікрорівні стосується гендерних 

ідентичностей («виконання» сценаріїв маскулінності або фемінності), а на 

макрорівні – інститутів. Причому усі суспільні інститути вважаються 

гендерованими (у них часто неформально та несвідомо «вписані» визначені 

правила поведінки, місця жінок і чоловіків та ті ролі, яких від них очікують). 

У цій праці поняття «інститут держави» уживається у широкому значенні, 

тобто інститут держави — це один із соціальних інститутів, пов'язаний з 

виділенням публічної влади із суспільства. 

Дедалі частіше в риториці як українських політиків, так і науковців 

(зокрема, тих, хто вивчає явища, процеси, феномени політичної сфери) 

звучить поняття «інститут» – «політичний інститут», «правовий інститут» чи, 

приміром «інститут сім’ї». Іноді в науковій літературі трапляється й інше 

поняття – «інституція». У науковій літературі вживаються обидва терміни - 

«інститут» та «інституція», якими позначається одне й те ж явище, тому в цій 

дисертації  вони розглядаються як синонімічні. Показово, що в сучасних 

текстах західних авторів поняття «institution» і «institute» чітко 

розмежовуються, хоча одностайності у тлумаченні значень «інституту» та 

«інституції» немає [144, c. 12].  

Оскільки ця дисертація присвячена вивченню інституційних механізмів 

ЄС як наднаціонального об’єднання, важливо нагадати, що наддержавність — 

це правова якість міжнародної організації, що дозволяє їй, відповідно до 

офіційно погодженої державами-членами процедури, ухвалювати різні 
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рішення обов'язкового характеру, в тому числі без прямої згоди на те цих 

держав [210]. У випадку ЄС йдеться про 28 країн - членів. Наддержавність 

виникає на етапі реалізації цілей і завдань міжнародної організації, окреслених 

в установчому договорі або інших міжнародних договорах організації. 

Інституційними ознаками надднаціональності є такі:  

-   більшість органів цих об’єднань складаються з незалежних експертів 

(наприклад, ЄК та суд ЄС) або з представників народів держав-членів, 

обраних безпосередньо громадянами цих країн шляхом прямого 

загального голосування (наприклад, ЄП);  

-   високий ступінь фінансової самостійності міждержавних об’єднань 

інтеграційного типу: вони мають власні фінансові ресурси, а внески 

держав-членів відіграють незначну роль у загальному бюджеті 

об’єднання; 

-   до компетенції таких об’єднань належать питання, що традиційно 

належать до внутрішньої компетенції держав (регулювання ринків, 

митних зборів, спільних зовнішніх політик тощо)  [44];  

Гендерні відносини на інституційному рівні першим проаналізував Р. 

Коннелл. Він виокремив чотири основні виміри гендеру: відносини влади, 

відносини виробництва, емоційні відносини, символічні відносини. У праці 

«Гендер і влада» [162] Р. Коннелл довів, що патріархальність влади 

проявляється не лише у прямому контролі чоловіка над жінкою, а й через 

опосередкований вплив різних інститутів, через відносини влади: прийняття 

чи неприйняття відповідних законів, нерівний доступ жінок і чоловіків до 

ухвалення важливих політичних і суспільних рішень, менша кількість жінок 

на владних посадах тощо. У відносинах виробництва, тобто в економіці, праця 

часто поділяється на чоловічу та жіночу, різними є частки жінок і чоловіків на 

ринку праці, нерівними оплата праці, освіта і професійна зайнятість. Немає 

рівності і в емоційних, зокрема сексуальних та сімейних, відносинах  

(поведінка, пов’язана з емоційною складовою людини, насильство в сім’ї). 

Водночас Р. Коннелл розкрив зміст символічних відносин, стверджуючи, що 
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вони наповнені символами, які мають гендерне значення: символи є у мові, 

одязі, жестах, фільмах, новинах, наукових статтях (інститут культури) тощо 

[163].  

Якщо проаналізувати міжнародні звіти та численні дослідження з 

гендерної тематики, то нескладно помітити, що саме цей підхід часто 

використовують зарубіжні та українські дослідники для комплексного 

інституційного аналізу гендерних відносин у суспільстві. 

У цьому дисертаційному дослідженні ми також вважаємо за доцільне 

користуватися структурою гендерних відносин, розробленою Р. Коннеллом та 

узагальненою Т. Марценюк, українським соціологом, експертом з гендерних 

питань. Т. Марценюк описує інституційне забезпечення гендерної рівності в 

ЄС та окреслює інші інститути, що мають вплив на формування та 

імплементації політики гендерної рівності в ЄС [74, c. 13 - 16]. Саме тому ми 

виокремлюємо інші - чотири основні інститути, в яких аналізуватимемо 

інституційні особливості регулювання гендерних відносин: політику, 

економіку, сім’ю (включно із сексуальними, емоційними відносинами) та 

культуру, підтвердивши цим самим теорію Р. Коннелла.   

У кожному з перелічених інститутів гендерна рівність реалізується через 

механізми, що традиційно тлумачяться як конкретні або спеціальні засоби, які 

держава та суспільство використовують для утвердження гендерних 

принципів у різних сферах життєдіяльності. Тож важливо вивчати стан 

гендерних відносин і особливості інституційних засад їх регулювання. Окрім 

того, при вивченні інституційних механізмів гендерної політики варто 

прискіпливіше подивитися на процес реорганізації чинних і формування 

нових інституцій. 

Українські вчені Т. Марценюк, Т. Мельник, Л. Гонюкова та Н. Педченко 

запропоновали власне визначення механізмів формування та реалізації 

гендерної політики як сукупності елементів інституційної системи, яка за 

допомогою різних механізмів (правових, кадрових, фінансово-економічних, 

науково-інформаційних) забезпечує процеси формування та реалізації певних 
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заходів для виконання визначених завдань з метою досягнення рівних прав та 

можливостей чоловіків і жінок [32, с. 116]. 

Загальні та спеціальні механізми формування та реалізації гендерної 

політики утворюють систему і використовуються, здебільшого, комплексно. 

Показовим прикладом успішного застосовування загальних і спеціальних 

механізмів гендерної політики є ЄС, де загальні механізми використовуються 

в усіх сферах політики об’єднання, а спеціальні - в межах певного напряму, 

рівня або об’єкта. До загальних механізмів регулювання гендерної політики 

часто відносять наступні:  

−   інформаційно-науковий – формування засобів наукового та 

інформаційного моніторингу функціонування політики;  

−   правовий – регламентація процесів формування та реалізації гендерної 

політики;  

−   інституційний – реорганізація чинних і формування нових інституцій; 

−   кадровий – формування професійного персоналу;  

−   фінансово-економічний – забезпечення фінансування формування та 

реалізації гендерної політики. 

З-поміж спеціальних гендерних механізмів варто виокремити такі:  

−   гендерне квотування (партійні, освітні квоти тощо); 

−   гендерна експертиза проектів нормативно-правових актів;  

−   гендерна статистика та звітність; 

−   гендерна освіта; 

−   моніторинг гендерних показників. 

Спеціальні механізми - це тимчасові заходи, що мають правомірну 

об’єктивно обґрунтовану мету, спрямовану на усунення юридичної чи 

фактичної нерівності у можливостях жінок і чоловіків щодо реалізації прав і 

свобод, встановлених Конституцією і законом України «Про забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» [105]. 

Важливість вироблення інституційних механізмів для забезпечення рівних 

прав на шляху поліпшення становища жінок була усвідомлена ще в 70-ті роки 
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ХХ ст., що зафіксовано в матеріалах  Першої всесвітньої конференції ООН у 

Мексиці, присвяченої становищу жінок (1975 ) [32, c.115]. Після цього питання 

створення інституційних механізмів для забезпечення гендерної рівності ще 

не раз порушувалися й обговорювалися на найвищих політичних рівнях, 

зокрема, на міжнародних конференціях ООН з проблем жінок у м. Копенгаген 

(Данія, 1980 р.) та у м. Найробі (Кенія, 1985 р.). Особливої актуальності 

проблематика інституційних механізмів реалізації гендерної рівності набула 

на IV Всесвітній конференції зі становища жінок у м. Пекін (Китай, 1995 р.) 

[96, c. 197]. 

За підсумками Пекінської конференції ООН була підготовлена Пекінська 

платформа дій (Пекінська Декларація), в якій по-новому висвітлена роль 

інституційних механізмів забезпечення гендерної рівності [96]. Якщо раніше 

роль інституційних механізмів зводилася тільки до поліпшення становища 

жінок, то Пекінська платформа дій розширила їх функції.  

Інституційні механізми починають тлумачитись як каталізатори 

політичних перетворень, провідники нових політичних стратегій на 

глобальному, національному та локальному рівнях. Пекінською платформою 

дій також запроваджено поняття національних механізмів формування 

гендерної рівності, основними функціями яких є розробка, реалізація, 

виконання, контроль, оцінювання, адвокатування та мобілізація підтримки 

гендерної політики. Такі функції збігаються і з основними завданнями 

інституційних механізмів наддержавного рівня ЄС. 

У Пекінській платформі дій визначено умови, необхідні для ефективного 

функціонування інституційних механізмів гендерної політики національного 

рівня: 

- підпорядкованість посадовій особі високого рівня в уряді держави 

(одному із членів кабінету міністрів);  

- децентралізоване планування, виконання й контроль дій з метою 

залучення недержавних організацій;  
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- наявність достатнього обсягу ресурсів (бюджетних коштів) і 

забезпеченість професійними кадрами;  

- можливість якісного впливу на розробку урядом політики у різних сферах 

[51, c.145]. 

Пекінська платформа дій визначає роль інституційних механізмів у 

сприянні реалізації політики гендерної рівності, а їх завданням передбачає не 

просто поліпшення становища жінок у світі, а надання урядам підтримки з 

наскрізного врахування гендерної проблематики. Стратегія визначає 

інституційні механізми як інституційні урядові та парламентські структури, 

які створює уряд держави чи наднаціональне об’єднання (до прикладу, ЄС) з 

метою забезпечити застосування закону, зокрема принципу недискримінації 

та гендерної рівності. У порівнянні з даним твердженням, у наступних 

розділах дисертації доводиться що існують і інші інституційні механізми 

реалізації та регулювання гендерної політики. 

Пекінська платформа дій уперше затвердила на глобальному рівні 

стратегію забезпечення гендерної рівності, відому як «гендерна 

пріоритезації», чи гендерний мейнстримінг (gender mainstreaming) [190]. Вона 

передбачає (ре)організацію, вдосконалення, формування, оцінку та 

моніторинг політичних процесів у такий спосіб, щоб учасники ухвалення 

політичних рішень використовували гендерний підхід в усіх сферах політики 

і на всіх етапах.  

Відмінності між чоловіками та жінками враховуються для визначення 

негативних наслідків, а не з метою збереження нерівності, що склалася у 

суспільстві. Наприклад, гендерна пріоритезації застосовується при 

формуванні бюджетів у площині їхньої гендерної оцінки, використання 

гендерного підходу на всіх рівнях бюджетного процесу та реструктуризації 

доходів і видатків з метою сприяння гендерній рівності [75, c.38 - 39].  

У той час як гендерна пріоритезація функціонує на глобальному та 

національному рівнях, вона набуває не менш важливого значення у локальних 

контекстах. Наприклад, гендерний мейнстримінг місцевого рівня - це підхід 
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до планування, який першочергово бере до уваги особливі потреби уразливих 

груп за ознаками їхньої статі, віку, фізичного стану. Поняття мейнстримінг має 

на меті підкреслити, що такі потреби мають стати частиною домінантної 

культури з планування й розбудови політики [86].  

Забезпечення глобальної гендерної рівності відбувається шляхом 

реалізації більш справедливої державної політики, ідеї рівних прав і 

можливостей для чоловіків і жінок у всіх сферах життя [21, c.140]. Отож, ідея 

та цінність гендерної рівності втілюються, передусім, на державному рівні. 

Саме тому на початку ХХІ ст. з’являється термін «державна гендерна 

політика». Державна гендерна політика - це діяльність (або бездіяльність у разі 

навмисного нехтування гендерною складовою) державних інституцій, 

спрямована на здійснення (безпосередньо або опосередковано) та 

гарантування рівних прав, свобод і можливостей для жінок і чоловіків, 

утвердження гендерної демократії та формування гендерної культури у 

суспільстві [85, c.58]. 

Для державної гендерної політики характерні: 

-   розробка гендерних стратегій і способів їх досягнення; 

-   цілеспрямоване розроблення планів, програм утілення гендерних 

стратегій; 

-   імплементація гендерного конструкту в усі сфери суспільного життя; 

-   напрацювання державних механізмів забезпечення гендерної рівності у 

суспільстві, узгодження їх із громадськістю; 

-   прийняття гендерного законодавства, гендерна експертиза чинного 

законодавства; 

-   гарантування здійснення державної та правової політики щодо гендерної 

рівності; 

-   сприяння науковим установам у розробці гендерних програм і проведенні 

гендерного аналізу соціальних процесів у країні; 

-   здійснення гендерних досліджень; 
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-   заснування та підтримка гендерних музеїв та інформаційних центрів 

тощо. 

Оскільки реальне становище жінки суттєво відрізняється від становища 

чоловіка, то особливий наголос у структурі гендерних стратегій і їх реалізації 

робиться на політиці з поліпшення становища жінок. Водночас це не 

унеможливлює, а, навпаки, передбачає у структурі гендерної політики 

наявність надзвичайно важливого напряму – оновлення становища чоловіків у 

площині формування гендерно якісніших громадських і державних форм 

діяльності. Загалом прийнято вважати, що складниками державної гендерної 

політики є:  

- політика щодо жінок, забезпечення їм рівного соціального статусу з 

чоловіками шляхом гарантування можливостей для рівноправного 

розвитку як соціально-демографічної групи;  

- політика щодо чоловіків, формування в них гендерної свідомості, 

культури гендерної поведінки, орієнтації на паритетність відносин з 

жінками; державно-правове регулювання гендерних відносин;  

- сприяння розвиткові гендерної демократії та гендерної культури у 

суспільстві та загалом.  

Українська дослідниця гендерної політики Н. Грицяк визначає державну 

гендерну політику як дії органів державної влади з метою вирішення проблем 

забезпечення рівності представників обох статей у суспільстві, а саме:  

−   забезпечення однакового суспільного статусу чоловіків і жінок;  

−   забезпечення однакових умов реалізації прав людини для чоловіків і 

жінок;  

−   забезпечення однакових можливостей використання соціальних, 

економічних та інших ресурсів для чоловіків і жінок;  

−   забезпечення однакових можливостей для чоловіків і жінок здійснювати 

власний внесок у національний, політичний, соціальний, економічний, 

культурний розвиток;  



 

 

55	  

−   забезпечення рівного права для чоловіків і жінок мати однакову користь 

від результатів їхньої діяльності [35, c.26 - 33].  

Зазвичай модель державної політики рівних прав і можливостей для 

чоловіків та жінок поєднує декілька видів (різних механізмів) її реалізації:  

−   правовий, що забезпечує створення нормативно-законодавчої бази 

розвитку суспільства на засадах гендерної рівності та враховує суспільні 

зміни, необхідність внесення обґрунтованих коректив для закріплення 

відповідальності різних структур за дотримання чинного законодавства;  

−   економічний, призначення якого полягає у тому, щоб створити умови для 

формування механізмів гармонізації гендерних відносин;  

−   соціальний, що спрямований на всебічне розкриття, самореалізацію 

творчого соціального потенціалу жінок та чоловіків, задоволення ними 

соціальних потреб й інтересів, освоєння соціальних цінностей, 

підтримання в суспільстві соціальної цілісності;  

−   функціональний, що задає певні умови й системність заходів, які 

визначають дію правової, економічної та соціальної складових гендерної 

політики;  

−   методологічний, що дає змогу визначити узгоджені засоби для розробки 

та втілення в життя планів з гармонізації гендерних відносин, створення 

умов для соціального поступу;  

−   інституційний, що визначає організаційне середовище та повноваження 

структур, які беруть участь у формуванні й реалізації гендерної 

політики [85]. 

Науково обґрунтована, методологічно, економічно й організаційно 

забезпечена гендерна політика покликана урівняти статус і позиції жінок та 

чоловіків у суспільстві, зміцнити інститут сім’ї, сприяти утвердженню 

нейтральних гендерних стереотипів, створити нульову толерантність стосовно 

насильства за ознакою статі, посилюючи чинники соціальної стабільності. 

Державна гендерна політика здійснюється органами державної влади, на рівні 

інституцій держави і політики. Якщо розмежовувати гендерну політику з 
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процесом регулювання гендерних відносин у державі, то доцільно зауважити, 

що друге явище відбувається у ширшому контексті, адже охоплює, окрім 

інституцій держави і політики, інші – вищезгадані інститути економіки, 

культури та сім’ї. 

Не менш важливу роль у забезпечені гендерної пріоритезації відіграють 

наукові дослідження (інститут науки та освіти), а також громадські організації. 

Для прикладу, щорічні студії ЄС «Євробарометр», котрі стосуються питання 

дискримінації за гендерною ознакою, дають змогу корегувати гендерну 

політику з урахуванням тих прогалин і потреб, що виявляються 

першорядними. 

При огляді вітчизняних праць з питань гендерних досліджень стає 

зрозуміло, що інституційні механізм реалізації гендерної політики є 

маловивченими, зокрема, у площині гендерних особливостей, їх ролі та 

необхідності трансформації [66, c.10]. Важливо пам’ятати, що гендерні 

відносини конструюються в процесі взаємодії індивідів, тобто ці відносини є 

регульованими з боку різних інституцій, можуть бути зміненими, 

модифікованими чи деконструйованими у разі необхідності. Доцільно 

зауважити, що підхід Р. Коннелла щодо вивчення гендерних відносин у 

чотирьох інститутах суспільства (політиці, економіці, сім’ї та культурі) – це 

підхід, який сьогодні вітають та використовують дослідники для 

комплексного інституційного аналізу гендерних відносин (з метою їх 

поліпшення) на державному та наднаціональному рівнях. 

 

  Висновки до розділу 1 

Протягом багатьох років люди вважали, що рівність в основному є 

проблемою жінок. Цієї думки притримувались політики, політичні теоретики, 

роботодавці й навіть самі жінки. Західна політична теорія настійно 

виправдовувала виключення жінок із суспільно-політичної та економічної 

сфер до кінця ХІХ ст. Як наслідок у політології та в інших науках гендерний 

напрям, як противага чинним канонам, сформувався лише у ХХ ст. 
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У сучасному тлумаченні термін «гендер» запроваджено до наукового 

обігу на початку 70-х р. ХХ ст. американським психоаналітиком Р. Столлером. 

Сьогодні у більшості міжнародно-правових доктринах термін «гендер» 

тлумачиться як соціально закріплені ролі, поведінка, діяльність і визначені 

ознаки, які певне суспільство вважає характерними для жінок і чоловіків. 

Термін «гендер», на відміну від біологічної статі людини, визначається як 

набір соціально рольових самоідентифікацій (самовизначень), які можуть 

збігатися з біологічними особливостями або, навпаки, їм суперечити.  

Сучасна теорія гендерних відносин доводить, що соціальні відмінності 

між чоловіками та жінками не мають біологічного походження, не є одвічно 

даними, а лише набутими, приписаними індивідові суспільством. В основу 

концепції гендерної рівності покладено переосмислення соціальних 

особливостей мислення та поведінки, а також ліквідація будь-яких форм 

дискримінації за ознакою статі. Ключовою метою гендерної теорії є 

вироблення і провадження гендерної політики для надання рівного 

соціального статусу та забезпечення рівних прав і можливостей чоловікам та 

жінкам у всіх сферах життя.  

Існує два основних підходи до тлумачення концепції гендерної рівності. 

Перший, статеворольовий підхід, зводить гендер до одного з його соціально-

психологічних проявів, розглядаючи поняття «гендеру» як соціальну 

надбудову над біологічною статтю. Другий, соціально-конструктивістський 

підхід, визнаний основним теоретики-методологічним підходом і покладений 

в основу цієї дисертації, розглядає відносини між чоловіком та жінкою як такі, 

що сконструйовані штучно (приписані) суспільством. Соціал-

конструктивістський підхід робить акцент на владних відносинах між 

чоловіком та жінкою, вважаючи біологічні відмінності другорядними. На 

переконання його прихильників, гендерні відносини побудовані на 

домінуванні і підпорядкуванні, нерівності та міжгруповій дискримінації.  

Здійснений аналіз досліджень з питань гендерної рівності дав змогу 

визначити чотири ключові теоретико-методологічні підходи до тлумачення 
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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). Гендерна рівність, що є 

основою гендерної теорії, більшість науковців тлумачить як концепцію 

досягнення рівних прав між чоловіками і жінками у трудових, сімейних та 

правових відносинах, а також зрівнювання ролі в суспільстві, 

подолання сексизму та інших проявів дискримінації.  

Попри те що теорія фемінізму послужила джерелом зародження та 

становлення гендерної теорії, ці дві теорії між собою різняться: гендерна 

теорія вивчає соціальне життя обох статей: їхню поведінку, ролі, 

характеристики, спільне і 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 

подолання їхньої дискримінації. Тому гендерна теорія є універсальною за 

змістом і застосуванням та має міждисциплінарний характер.  

Гендерна теорія ґрунтується на тому, що інтереси й досвід жінок, так само 

як і чоловіків, мають стати обов’язковим критерієм при виробленні загальних 

концепцій суспільного розвитку і їх втіленні на практиці, також при розробці 

та впровадженні державних чи міждержавних (як у випадку з ЄС) програм у 

політичній, економічній, соціальній, культурній та інших сферах з метою 

забезпечення однакового доступу для жінок та чоловіків до усіх важелів 

впливу й ресурсів, незалежно від їх статі, релігії, расової приналежності тощо. 

Така політика покликана остаточно подолати нерівність та будь-яку 

дискримінацію. 

Спираючись на концептуалізацію гендерних відносин, розроблену 

австрійським вченим Р. Коннеллом та узагальнену українським соціологом та 
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експерткою з гендерних питань Т. Марценюк, пропонується виокремити 

чотири основні сфери, за якими аналізуватимуться 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 (внутрішньосімейні відносини, соціалізація, домашнє насильство); 

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

Важливо зауважити, що гендерні відносини у більшості розвинених 

демократичних країн регулюються в межах усіх основних суспільних 

інституцій,  – усі інституції виконують регулятивну функцію й несуть 

відповідальність за забезпечення рівних прав і можливостей для чоловіків та 

жінок  тією чи іншою мірою.  

Відтоді, як термін «інституційні механізми забезпечення гендерної 

рівності» уперше вжито в 1975 р. на всесвітній конференції ООН у Мексиці, 

зміст цього поняття 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. 

Міжнародний досвід свідчить, що інституційні механізми перебувають у 

перехідному стані щодо їхнього характеру, ролі та функцій. 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. 
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РОЗДІЛ 2. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ ВІДНОСИН У 

ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

 
Рівне ставлення до чоловіків і жінок було одним з основних принципів від 

часу заснування Європейської спільноти з вугілля та сталі та Європейської 

економічної спільноти, а принцип гендерної рівності посідає центральне місце 

в діяльності ЄС [193]. У цьому розділі детально описані етапи становлення та 

розвитку гендерної політики, аналізуються концептуальні засади й 

інституційні механізми забезпечення Європейською спільнотою рівних прав і 

можливостей для жінок і чоловіків. 

Зобов’язання ЄС стосовно впровадження гендерної рівності мають 

тривалу історію. Фактично, усі основні документи ЄС містять статті про 

недискримінацію, рівні права й можливості для жінок і чоловіків. Проте 

результатів вивчення нормативно-правової бази недостатньо для повного 

розуміння проблем і механізмів поліпшення ситуації з дотримання рівних 

прав. Саме тому в цьому розділі пропонується поєднати аналіз нормативно-

правової бази і процесу провадження гендерної політики шляхом залучення 

ключових інституційних механізмів на рівні ЄС. 

Враховуючи те, що сформульована ЄК «Стратегія щодо забезпечення 

гендерної рівності в Європейському Союзі» об’єднує два підходи (dual 

approach), окремо проаналізуємо гендерний мейнстримінг (gender 

mainstreaming) і тимчасові спеціальні заходи (temporarily special measures) на 

користь жінок, гендерні здобутки і ключові механізми, завдяки яким 

відбуваються інституційне забезпечення та реалізація гендерної політики ЄС. 

Такий аналіз є особливо актуальним для України, оскільки Європейська 

спільнота вважає, що кожна держава, яка претендує на членство в ЄС, 

зобов’язана привести своє чинне законодавство у відповідність до права ЄС 

настільки близько, наскільки це можливо.  

Як наслідок у різних держав – членах ЄС з’являються спільна система 

загальних і галузевих принципів права, спільні цілі та завдання у зовнішній і 
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внутрішній політиці, застосовується єдиний механізм правового регулювання 

суспільних відносин  та різних соціальних питань. Важливим елементом такої 

спільної системи для ЄС є просування гендерної рівності в усіх сферах 

спільної політики ЄС як наскрізного індикатора успішності гендерної 

демократії. Гендерна демократія утверджує рівну суспільну цінність жінок і 

чоловіків (принцип гендерного паритету), що включає рівні права, обов’язки 

та відповідальність представників обох статей і перед суспільством, і однієї 

перед іншою [142]. Політика гендерної пріоритезації стала невід’ємною 

складовою політик Європи з початку 80-х років ХХ ст., а стандарти рівного 

ставлення до жінок і чоловіків увійшли до первинного та вторинного 

законодавства ЄС. 

 

2.1. Становлення й розвиток гендерної рівності в ЄС  

За останні два десятиліття політика гендерної рівності у межах ЄС набула 

істотної динаміки завдяки зосередженню уваги на напрацюваннях у трьох 

ключових сферах: 

●   нормативно-правовому регулюванні рівних прав і можливостей; 

●   гендерному мейнстримінгу (інтеграції гендерного підходу в усі сфери 

політики); 

●   запровадженню «спеціальних заходів» з поліпшення становища жінок. 

Попри те що ідея рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків уперше 

була зафіксована у Римських договорах 1957 р., зокрема у ст. 119 йшлося про 

те, що «чоловіки і жінки повинні отримувати рівну оплату праці за рівноцінну 

роботу… без дискримінації на основі статі», ЄС офіційний став на шлях 

досягнення гендерної рівності лише в 70-х р. ХХ ст. [241].  

Саме у 70-ті р. ХХ ст. (у лютому 1976 р.) було схвалено директиву, що 

забезпечувала застосування принципу рівних можливостей та рівного 

ставлення до чоловіків і жінок у питаннях працевлаштування та зайнятості. В 

продовж 70–80-х рр. ХХ ст. відбувся перехід від аналізу патріархату та теорії 
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фемінізму до аналізу гендерної системи (рівних прав для обох статей), у цей 

період також з’являються гендерні студії [21, c. 30]. 

80–90-ті рр. ХХ ст. були найуспішнішими з погляду закріплення та 

легітимізації гендерної рівності на рівні нормативно-правових документів ЄС. 

У цей період було прийнято низку ключових директив, які закріпили рівність 

обох статей у правовому полі назавжди, зокрема:  

- Директива ЄС щодо імплементації принципу рівного ставлення до 

чоловіків і жінок з питань соціального забезпечення (1978); 

- Директива ЄС з імплементації принципу рівного ставлення до чоловіків 

і жінок щодо схем професійного соціального забезпечення (1986);  

- Директива ЄС щодо застосування принципу рівного ставлення до 

чоловіків і жінок, які провадять діяльність як самозайняті, у тому числі в 

сільському господарстві, та щодо захисту самозайнятих жінок під час 

вагітності та материнства (1986); 

- Директива ЄС щодо запровадження заходів для заохочення підвищення 

рівня безпеки та охорони здоров’я вагітних працівниць і працівниць, які 

нещодавно народили дитину, або матерів-годувальниць (1992); 

- Директива ЄС щодо певних аспектів організації робочого часу (1993);  

- Директива ЄС щодо відпустки по догляду за дитиною та за сімейними 

обставинами (1996);  

- Директива ЄС щодо ваги доказу у справах з дискримінації за статевою 

ознакою та домаганнями (1997);  

- Директива ЄС щодо роботи неповний робочий день (1997) тощо [113, 

с. 10]. 

Законодавство із забезпечення рівних прав та можливостей для чоловіків 

та жінок було ефективним інструментом у боротьбі з відкритою 

дискримінацією за ознакою статі, але недостатньо дієвим механізмом для 

забезпечення справжньої рівності у різних сферах життя. Адже схвалюючи 

відповідні директиви, законодавці виходили з того, що до жінок треба 

ставитися так само, як до чоловіків. Але оскільки жінки і чоловіки не мали 
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однакових стартових позицій, рівне ставлення не завжди сприяло досягненню 

рівних можливостей і потрібних результатів. Нейтральні, на перший погляд, 

напрями політики вели до різних результатів для жінок і чоловіків. Саме тому 

80-ті р. ХХ ст. минули для ЄЕС як «період конкретних дій». Європейці стали 

свідками спеціальних/позитивних заходів, спрямованих на вирішення 

проблем, з якими стикалися жінки. Це був початок провадження політики, 

орієнтованої на жінок. 

Позитивні заходи, спрямовані проти дискримінації за ознакою статі, є 

спеціальними, зазвичай тимчасовими заходами щодо подолання наслідків 

дискримінації, яка мала місце в минулому або триває, з метою створення 

фактичної рівності можливостей та рівного ставлення до чоловіків і жінок 

[145, c. 93–94]. Такі заходи можуть охоплювати широкий спектр дій, до 

прикладу: 

−   визначення завдань, цілей або квот участі жінок у різних видах діяльності 

чи секторах, де жінки мало представлені;  

−   сприяння доступу жінок до ширших можливостей в освіті, професійному 

навчанні та зайнятості у «нетрадиційних» для жінок секторах;  

−   заходи щодо забезпечення швидкого кар’єрного зростання (наставництво 

чи менторство, залучення жінок до вже створених мереж); 

−   інформування та заохочення роботодавців з найму та просування жінок;  

−   створення умов праці з урахуванням потреб осіб зі сімейними 

обов’язками; 

−   сприяння більш справедливому розподілу професійних, сімейних 

обов’язків між чоловіками та жінками тощо [74, c. 21].  

Проте такі спеціальні позитивні дії були зазвичай тимчасовими і 

допомогли вирішити проблеми лише частково, оскільки готували жінок для 

роботи у середовищі домінування чоловічої культури і не спрямовувалися на 

порушення статусу-кво. Відповідно, наприкінці 80-х р. ХХ ст. ЄЕС дійшли 

розуміння необхідності впровадження комплексної гендерної стратегії, що 

при розробці та реалізації державної політики у діяльності інституцій різного 
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рівня чи підходах широких верств населення враховувала б гендерні 

компоненти у повному обсязі. Термін «гендерна стратегія» вперше увійшов до 

словника ЄЕС 1991 р., хоча наповнився належним значенням лише 1995 р. 

[140, c.30]. 

З середини 90-х р. ХХ ст. ЄС почав співфінансувати конкретні позитивні 

заходи для жінок, зокрема різноманітні тренінги з підвищення обізнаності та 

кваліфікації. Було також розроблено і прийнято низку рекомендацій і кодексів 

«кращої практики» ЄС щодо таких сфер, як освіта та професійне навчання, 

догляд за дітьми, боротьба зі сексуальними домаганнями, позитивні дії, 

дискримінація у ЗМІ, подолання сексизму в медіа, спрощення доступу жінок 

до керівних посад тощо.  

Упродовж 90-х р. ХХ ст. ЄС чітко дотримувався комплексного підходу до 

подолання проблеми гендерної нерівності. Уже 1992 р., у Маастрихтському 

договорі (ст. 2) йшлося про цінності, які характеризуються «плюралізмом, 

недискримінацією, терпимістю, справедливістю, солідарністю та рівністю 

жінок і чоловіків» [48, c.102]. Відзначалося, що ЄС «бореться зі соціальною 

маргіналізацією і дискримінацією, сприяє соціальній справедливості та 

соціальному захисту, рівності жінок і чоловіків, солідарності поколінь та 

охороні прав дітей» (ст. 3). Остаточно гендерна стратегія посіла ключове місце 

в політиці ЄС лише після IV Всесвітньої конференції ООН у Пекіні (1995), на 

якій країни зобов’язалися формувати суспільство, в якому жінки і чоловіки 

діятимуть спільно задля побудови такого світу, де кожна людина зможе жити 

в умовах рівності, розвитку та миру [190]. 

Саме у 1995 р. ЄК офіційно ухвалила комюніке під назвою «Усі політичні 

постанови і вся діяльність Союзу обов’язково мають враховувати принцип 

рівних прав і можливостей для чоловіків та жінок», в якому зобов’язалася 

мобілізувати усю політичну діяльність ЄС на утвердження принципу 

гендерної рівності, що на практиці означало рівний доступ, можливості, 

обов’язки та участь чоловіків і жінок в усіх сферах громадського й приватного 



 

 

65	  

життя, зокрема рівний доступ до розподілу ресурсів між чоловіками та 

жінками.  

Запроваджуючи такі зміни, ЄК заявила також про намір ураховувати 

гендерну складову в процесах планування, імплементації, моніторингу та 

оцінювання усіх політик і стратегій ЄС для того, щоб забезпечити їх 

однаковий вплив на жінок і чоловіків. Це стало передумовою поступового 

формування нового етапу в комплексному підході до вирішення проблеми 

гендерної рівності, у межах якого акцент було зроблено на системи і 

структури, тобто інституційні механізми забезпечення рівних відносин між 

жінками і чоловіками та реалізації їхніх індивідуальних потреб. Наприкінці 90-

х років такий підхід був визнаний на глобальному рівні як завдання для інших 

міжнародних організацій (ООН, РЄ тощо).  

Комплексний підхід до проблеми гендерної рівності передбачає, що 

інституційні механізми та їх структури не обов’язково мають бути гендерно-

нейтральними, а навпаки, коли це потрібно, можуть діяти у той чи інший 

спосіб на користь чоловіків або жінок. У підсумку, здавалося б, нейтральні у 

гендерному відношенні напрями політики можуть насправді сприяти 

поглибленню розколу, тобто завдавати шкоди жінкам або чоловікам. 

Застосування комплексного підходу сформувало попит на вироблення таких 

напрямів політики, які давали б змогу враховувати усе розмаїття соціальних 

середовищ, визнаючи, наприклад, що не лише біологічна стать, а й вік, етнічне 

походження та/або фізичні особливості можуть впливати на здатність людей 

конкурувати на рівних. 

У 1997 р. Амстердамський договір підтвердив важливість комплексного 

підходу до забезпечення гендерної рівності й формалізував прихильність ЄС 

до її посилення. В Амстердамському договорі закладені ідеї «рівності між 

чоловіками і жінками відносно можливостей на ринку праці й ставлення на 

роботі» (ст. 118), «рівного ставлення до чоловіків і жінок стосовно 

працевлаштування і зайнятості, включаючи принцип рівної оплати праці за 
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однакову роботу», «забезпечення повної рівності між чоловіками і жінками у 

робочому житті» (ст. 119) [259]. 

З набуттям чинності Амстердамським договором, у 1999 р. ЄС офіційно 

отримав юридичні повноваження здійснювати регулювання та моніторинг у 

цій сфері. У статті 13 Амстердамського договору (тепер ст. 19) записано: 

«Рада, діючи одностайно, відповідно до спеціальної законодавчої процедури 

та після отримання згоди Європейського Парламенту, може вжити 

відповідних заходів із боротьби з дискримінацією за ознакою статі, расового 

або етнічного походження, релігії чи переконань, інвалідності, віку або 

сексуальної орієнтації» [259]. На підставі цієї статті РЄС прийняла директиву 

2000/78/ЄC, яка стала знаковою – вона встановлює вимоги рівного 

поводження, у тому числі за ознакою статі. 

На додаток до згаданих директив і договорів, ЄС прийняв Хартію 

основних прав Європейського Союзу, урочисто проголошену на засіданні ЄР 

в Ніцці 7 грудня 2000 р. У ст. 21 Хартії йдеться про заборону дискримінації на 

основі низки ознак, у тому числі за ознакою статі (гендерна дискримінація). 

Стаття 23 документа присвячена тематиці рівності прав; у ній йдеться про 

можливість прийняття так званих позитивних дій – гендерних квот. Згідно з п. 

1 ст. 51 Хартії, «положення Хартії адресуються усім інститутам та органам 

Європейського Союзу при дотриманні принципу субсидіарності, а також 

країнам-членам…» [187, с. 3]. 

7 червня 2000 р. ЄС прийняв Рамкову стратегію щодо рівності між 

жінками та чоловіками на 2001–2005 рр. [161]. Її метою було включення 

питання рівних можливостей у діяльність усіх інститутів ЄС з тим, щоб 

відповідні заходи допомогли досягти мети – усунення будь-якої дискримінації 

за ознакою статі. Існує також відповідна програма дій Співтовариства щодо 

рівних можливостей, яка забезпечує фінансову підтримку імплементації 

стратегії [168]. 

1 березня 2006 р. ЄС запропонував усім державам-членам 

рекомендаційну програму – «Дорожню карту досягнення рівності між жінками 
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та чоловіками на 2006–2010 роки», в якій, зокрема, визначені шість 

пріоритетів для досягнення гендерної рівності:  

-   створення однакових умов для чоловіків і жінок з метою досягнення 

економічної незалежності;  

-   поліпшення співвідношення між роботою, особистим і родинним життям; 

-   забезпечення рівного доступу чоловіків і жінок до участі в ухваленні 

рішень;  

-   подолання насильства й торгівлі людьми;  

-   боротьба з гендерними стереотипами в суспільстві;  

-   поширення гендерної рівності поза межами ЄС.  

Програма поставила за мету, по-перше, перегляд законодавства з 

гендерних питань держав – членів ЄС; по-друге, підвищення обізнаності 

громадян з принципами гендерної рівності; по-третє, усунення проявів 

дискримінації жінок [239]. 

Окрім того, що 2007 рік ЄК проголосила роком рівних можливостей для 

всіх, увагу було зосереджено на підписанні Лісабонської угоди, відомої як 

Договір реформування, – нової базової угоди щодо принципів функціонування 

ЄС. У Лісабонській угоді до тематики гендерної рівності на ринку праці (ст. 1, 

2) та боротьби з дискримінацією (ст. 5) додано такі важливі питання, як 

протидія торгівлі людьми, зокрема, жінками й дітьми (ст. 63, 69), подолання 

домашнього насильства [258]. 

У Лісабонському договорі (2009), консолідована версія якого складається 

з двох установчих договорів: Договору про ЄС (ДЄС) та Договору про 

заснування Європейської Спільноти, збережено комплексний підхід до 

проблеми гендерної рівності. Зазначається, що рівність, зокрема жінок і 

чоловіків, є однією з цінностей, на яких засновано об’єднання (ст. 2 ДЄС). 

У межах внутрішнього ринку ЄС зобов’язався боротися проти 

соціального вилучення та дискримінації, натомість підтримувати соціальну 

справедливість і захист, рівність жінок і чоловіків, зв’язок між поколіннями, 

захист прав дитини (ст. 3(3) ДЄС). Свою діяльність ЄС спрямував на усунення 
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нерівності жінок і чоловіків (ст. 8 договору про заснування Європейської 

Спільноти,), а в імплементації спільної політики бореться проти дискримінації 

за будь-якою ознакою, зокрема на підставі статі (ст.10 договору про 

заснування Європейської Спільноти,). 

З метою досягнення цілей соціальної політики ЄС підтримує та доповнює 

діяльність держав-членів у низці сфер, зокрема в досягненні рівності жінок і 

чоловіків щодо їхніх можливостей на ринку праці та ставлення до них на 

роботі (ст. 153(і) договору про заснування Європейської Спільноти,). 

Зазначається також, що кожна держава-член забезпечує застосування 

принципу рівної оплати працівникам чоловічої та жіночої статі за однакову 

роботу або роботу, що має однакову вартість (ст.157 (1) договору про 

заснування Європейської Спільноти,).  

Рівність в ухваленні рішень Ж. М. Баррозу, Президент ЄК у 2004-2014 рр.,  

назвав одним з ключових принципів політики гендерної рівності ЄС, що 

зафіксовано у «Жіночій хартії» [259]. У Хартії, що є юридично зобов’язальним 

документом і має однаковий правовий статус з установчими договорами ЄС, 

заборонено будь-яку дискримінацію за будь-якою ознакою, зокрема такою, як 

стать. Установлено також, що рівність жінок і чоловіків повинна 

забезпечуватися в усіх сферах, включно з працевлаштуванням, працею та її 

оплатою.  

21 вересня 2010 р. прийнята рамкова Стратегія досягнення рівності між 

жінками та чоловіками на 2010–2015 рр., у якій уперше офіційно відзначено, 

що «жінки недостатньо представлені в процесі ухвалення рішень, як у 

парламентах, так і в національних урядах» [252]. Окрім того, низка резолюцій 

ЄП, директив і резолюцій РЄС містять інформацію про потреби гендерних 

перетворень і визначають норми стосовно їх забезпечення [50]. 

У новому стратегічному документі ЄС із залучення до гендерної рівності 

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

залишається важливою в усіх напрямах сучасної політики [42]. Це 

комплексний документ, який визначає зобов’язання ЄК сприяти гендерній 
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рівності у всіх її політиках, а також у програмах фінансування ЄС. На 2016-

2019 рр. Комісія визначила як пріоритетні такі напрями: 

-   рівна економічна свобода для жінок і чоловіків; 

-   рівна заробітна плата за однакову працю; 

-   рівність в ухваленні рішень; 

-   гідність, цілісність і припинення гендерно зумовленого насильства;  

-   сприяння гендерній рівності поза межами ЄС.  

Гендерне інтегрування й гендерний моніторинг передбачені ухваленим 

РЄС Європейським пактом щодо гендерної рівності на період 2011–2020 рр. У 

документі зазначено, що «політика гендерної рівності є життєво важливою для 

економічного зростання, процвітання та конкурентоспроможності ЄС» [182]. 

Документ, розроблений з урахуванням досвіду та досягнень попередніх 

стратегій ЄС, базується на п’яти ключових орієнтирах рамкової Стратегії ЄС 

з питань рівності між жінками та чоловіками на 2010–2015 рр., що 

залишаються актуальними й сьогодні. За результатами моніторингу та 

оцінювання дотримання рівних прав жінок і чоловіків у ЄС кожного року 

готується звіт. 

Важливим документом щодо забезпечення рівних прав є Гендерний план 

дій ЄС на 2016–2020 рр. – рамковий документ ЄС у сфері сприяння рівності 

жінок і чоловіків та розширення можливостей для жінок і дівчат у зовнішніх 

відносинах ЄС з третіми країнами, країнами-партнерами, країнами - сусідами 

ЄС та на міжнародній арені загалом [179]. У Плані дій, метою якого визначено 

забезпечення підтримки країнам-партнерам зі становлення гендерної рівності 

не лише де-юре, а й де-факто, увагу зосереджено на державах – сусідах ЄС, 

для яких передбачено підтримку, сприяння та інвестування в розвиток 

гендерної рівності через проекти міжнародно-технічної допомоги [232].  

Усі країни – члени ЄС доєдналася до Стратегії РЄ з гендерної рівності на 

2018–2023 роки. Цей документ зосереджує увагу на шістьох основних 

пріоритетних напрямах: 1) запобіганні гендерним стереотипам, сексизму й 

боротьбі з такими явищами; 2) запобіганні та боротьбі з насильством щодо 
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жінок і домашнім насильством; 3) забезпеченні рівного доступу жінок до 

правосуддя; 4) досягненні збалансованої участі жінок і чоловіків у процесі 

ухвалення політичних і суспільно важливих рішень; 5) захисті прав жінок 

мігрантів, жінок-біженців і жінок – шукачів притулку; 6) реалізації стратегії 

досягнення гендерної рівності в усіх політиках і заходах [168]. 

Отже, маємо підстави стверджувати, що на рівні ЄС відбувся суттєвий 

прогрес у справі усунення гендерної нерівності на законодавчому рівні, однак 

у повсякденному житті реалізувати свої рівні права жінкам і чоловікам 

вдається не завжди. Незважаючи на те що ідея рівних прав і можливостей для 

жінок і чоловіків уперше зафіксована ще у Римських договорах 1957 р., термін 

«гендерна стратегія» вперше увійшов до словника ЄЕС у 1991 р., а належного 

значення набув лише 1995 р. [140, c. 119].  

Відтоді ЄК запропонувало декілька різних стратегій, остання з яких 

розроблена на 2016–2020 рр. У стратегії наголошується, що проблема 

гендерної нерівності й надалі залишається актуальною та пропонуються такі 

напрями співпраці для її вирішення: рівна економічна свобода для жінок і 

чоловіків; рівна заробітна плата за однакову працю; рівність в ухваленні 

рішень; гідність, цілісність і припинення гендерно-зумовленого насильства; 

сприяння гендерній рівності поза межами ЄС [179]. Загальною метою стратегії 

є досягнення ефективної реалізації політики гендерної рівності шляхом 

підтримки імплементації чинних документів (Угоди) та нормативно-правого 

доробку Європейської спільноти під керівництвом КЄС, РЄ та Комісії з 

гендерної рівності (GEC). 

 

2.2. Гендерна політика ЄС: подвійний підхід  

У політиці забезпечення рівних прав і можливостей для чоловіків і жінок 

на рівні ЄС визначальним є, як уже зазначалося, так званий подвійний підхід: 

втілення політики «гендерної пріоритезації», чи гендерного мейнстримінгу, та 

ініціювання спеціальних заходів, які застосовує ЄК [74, c. 8]. 
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Гендерний мейнстримінг – це визнана на глобальному рівні стратегія 

втілення політики гендерної рівності. У ЄС його трактують як комплексний 

підхід до проблеми рівності між жінками і чоловіками, що передбачає 

впровадження принципів рівності статей на всіх рівнях суспільства шляхом їх 

системного врахування при ухваленні політичних рішень. Гендерна 

пріоритезації ЄС передбачає врахування гендерної перспективи на кожній зі 

стадій політичного процесу: розроблення, реалізації, моніторингу та 

оцінювання – з метою просування принципів гендерної рівності між 

чоловіками та жінками в кожній з країн – членів ЄС, створення простору для 

реалізації здібностей кожної особи як у приватному, так і в публічному 

вимірах [92, c. 81]. 

Стратегія гендерної пріоритезації вперше офіційно затверджена на 

IV Всесвітній конференції зі становища жінок у Китаї 1995 р. й опублікована 

в кінцевій резолюції під назвою «Пекінська платформа дії». Саме у цьому 

документі офіційно впроваджено поняття «мейнстримінг гендерної 

перспективи» («mainstreaming a gender perspective»), скорочено – «гендерний 

мейнстримінг» [190]. 

Ще у 1995 р., спираючись на загальні рекомендації «Пекінської 

платформи дії», ООН зобов’язалася дотримуватися положень гендерної 

пріоритезації, а у 1996 р. до цієї ініціативи долучився ЄС. Задля виконання 

своїх міжнародних зобов’язань і досягнення Цілей розвитку тисячоліття ООН 

Україна, за прикладом ЄС і РЄ, прийняла гендерний мейнстримінг як 

основний механізм досягнення і забезпечення гендерної рівності. 

Відповідно до положень політики ЄК, стратегія ефективного гендерного 

мейнстримінгу передбачає (ре)організацію, удосконалення, формування та 

оцінювання політичних процесів у такий спосіб, щоб учасники та учасниці 

процесу ухвалення політичних рішень використовували гендерний підхід в 

усіх галузях політики і на всіх етапах. Гендерний мейнстримінг також часто 

трактують як низку послідовних дій, що виконуються в чотири етапи [179]. 
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Перший етап – «підготовчий» – передбачає формування структурної та 

культурної бази для реалізації принципів рівних можливостей. На цьому етапі 

визначають цільову групу, окреслюють цілі, завдання, та обирають механізми 

досягнення з урахуванням специфіки конкретної групи.  

Другий етап охоплює вивчення гендерних відмінностей за допомогою 

дослідження ситуації гендерної (не)рівності та виокремлення пріоритетних 

сфер діяльності. На цьому етапі здійснюють моніторингові спостереження з 

метою виявлення тенденцій чи попередження проявів гендерної нерівності.  

Третій етап – оцінювання ефективності гендерної політики – передбачає 

аналіз її потенційного впливу на забезпечення участі (оцінювання як 

кількісних, так і якісних показників), розподіл ресурсів, норм, цінностей (у 

тому числі орієнтація на залучення чоловіків до домашньої неоплачуваної 

праці) та прав.  

Четвертий етап – «політика переконструювання» – спрямований на 

визначення проблемних зон та їх ліквідацію/заміну, згідно з комплексним 

підходом.  

Гендерний мейнстримінг широко застосовується у всіх сферах ЄС та 

адвокатує потребу відмовлятися від «гендерних стереотипів». Адже 

суспільству, яке прямує до егалітарного типу соціальної організації, не варто 

протиставляти «чоловіче» та «жіноче» і по-різному оцінювати вартість 

інтересів індивідів. Наприкінці XХ ст. у ЄС формується розуміння того, що 

схильності та здібності людини, як правило, диктуються та виховуються 

суспільством, тобто мають гендерне забарвлення. Нова гендерна парадигма 

ЄС передбачає зміну світогляду та ролей не лише жінки, а й чоловіка 

[140, c. 115]. 

Гендерне рівноправ’я в ЄС вимагає сьогодні додаткової уваги саме у 

площині підтримки і просування жіноцтва, у тому числі шляхом застосування 

спеціальних позитивних дій, які сягають далі, ніж формальна заборона 

дискримінації, і спрямовуються на створення ефективного механізму протидії 

дискримінації. Під забороною гендерної дискримінації розуміється заборона 
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як прямої, безпосередньої, так і непрямої, опосередкованої дискримінації за 

ознакою статі в межах ЄС та й в усьому світі [141]. Як основа гендерної теорії 

ці поняття нормативно закріплені, зокрема, в Директиві Європейського 

Парламенту 2002/73/ЄC від 2002 р. 

Згідно з Директивою, пряма (безпосередня) дискримінація – це 

упереджене ставлення до особи однієї статі порівняно зі ставленням до особи 

іншої статі у тій самій ситуації, причому підставою для упередженості є саме 

стать особи. Пряма дискримінація має місце, коли різниця у ставленні 

ґрунтується прямо та явно на різниці, пов’язаній винятково із вродженою 

статтю особи та характеристиками чоловіків і жінок, які не можуть бути 

об’єктивно виправдані. Подібна дефініція прямої дискримінації застосована у 

«рамковій» Директиві 2000/78/ЄС щодо рівного ставлення при 

працевлаштуванні та в професійному житті, при посиланні на критерії релігії 

або вірувань, обмежені можливості, вік або сексуальну орієнтацію. 

Непряма (опосередкована) дискримінація уможливлюється, коли явно 

нейтральна норма/положення, критерії чи практика ставлять осіб однієї статі 

у невигідне становище порівняно з особами іншої статі, крім випадків, коли 

норма/положення, критерії чи практики об’єктивно обґрунтовані законною 

метою, а засоби досягнення цієї мети є гідними й необхідними. Іншими 

словами, непряма дискримінація відбувається, коли застосування 

дискримінаційних за суттю закону чи державної політики призводить до 

дискримінаційних наслідків для жінок чи чоловіків [193]. 

Найпоширенішим прикладом непрямої дискримінації є різниця в оплаті 

праці працівників із повним і неповним робочим днем. Зазвичай працівники, 

зайняті неповний робочий день, отримують меншу платню за одну годину 

рівноцінної роботи. Майже усі працівники з неповним робочим днем (або ж 

переважна більшість) є жінками, у той час як серед працівників з повним 

робочим днем переважають чоловіки. Жінки, які часто суміщають роботу з 

виконанням обов’язків у побуті, доглядом за дітьми чи літніми особами 



 

 

74	  

(батьками), скаржаться на порушення їхніх прав у таких ситуаціях, адже 

вважають несправедливим заниження вартості години їхньої праці. 

Отже, прямою є дискримінація виключно на підставі різниці у статі осіб. 

Чинниками непрямої дискримінації є інші аспекти, тісно пов’язані зі статевою 

приналежністю індивіда. Як пряма (безпосередня), так і непряма 

(опосередкована) дискримінація за ознакою статі є порушенням 

фундаментального принципу права ЄС – принципу рівності. Саме у таких 

випадках треба вдаватися до спеціальних заходів на користь однієї зі статей. 

Оскільки жінки і чоловіки все ж різняться, часто їхні права доводиться 

захищати по-різному, щоб у підсумку вони одержали однакові вигоди. 

Формою такого захисту може бути надання додаткових гарантій для жінок або 

чоловіків у межах підходу субстантивної рівності [171]. Таким чином 

визнається, що для подолання фактичної нерівності мають бути застосовані 

спеціальні додаткові заходи, які виходитимуть за межі прямої чи непрямої 

дискримінації, виконуючи функцію правової компенсації особам певної статі. 

Позитивні дії долають формальну заборону дискримінації і спрямовані на 

гарантування рівності жінок і чоловіків. Згідно з міжнародним 

законодавством, вони не вважаються дискримінаційними, якщо є 

обґрунтованими та об’єктивними, а також спрямовані на досягнення 

пропорційних антидискримінаційних цілей [239]. 

Як, наприклад, при так званому гендерному формуванні бюджету 

способом гендерного оцінювання – використання гендерного підходу на усіх 

рівнях бюджетного процесу та реструктуризації доходів й видатків з метою 

сприяння гендерній рівності. Отже, стратегія гендерного мейнстримінгу є 

інструментальною частиною послідовної реалізації програм гендерної 

політики. Проте, вплив гендерного мейнстримінгу в більшості випадків 

потребує підсилення політикою ЄК через ініціювання спеціальних заходів. 

Отже, не менш важливою складовою «подвійного підходу» гендерної 

політики ЄС є спеціальні заходи – тимчасові позитивні дії. На позначення 

таких заходів у ЄС часто використовують кілька різних термінів-синонімів: 
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«тимчасові спеціальні заходи» (temporary special measures); «позитивні дії» 

(рositive actions); «зворотна дискримінація» (affeirmative measures), 

«позитивна дискримінація» (positive discrimination), «установлення квот» 

(setting quotas). Щоб уникнути плутанини, у межах цієї роботи ми 

послуговуватимося терміном «cпеціальні заходи» як таким, що найчастіше 

вживається в науковій літературі. У законодавстві України такі дії визначені 

як «спеціальні тимчасові заходи», спрямовані на усунення дисбалансу між 

можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм 

Конституцією і законами України [141, c.11]. Тимчасові спеціальні заходи 

визнані найефективнішим інструментом забезпечення гендерної рівності на 

світовому рівні. 

Міжнародний досвід слугує переконливою підставою для виокремлення 

п’яти різновидів спеціальних заходів – п’яти найпоширеніших механізмів, які 

відповідають європейським стандартам та ефективно використовуються у 

межах національних юрисдикцій країн – членів ЄС:  

- навчання та розширення можливостей;  

- надання преференцій («preferential treatment»);  

- квотування у політичній сфері;  

- застосування позитивних дій у сфері виконавчої влади;  

- спеціальні заходи у сфері праці та соціального забезпечення [142, c. 22]. 

Розглянемо їх детальніше.  

1. Навчання та розширення можливостей. Навчання створює умови для 

зрівняння можливостей, але не вирішує проблеми дискримінації, що постає на 

останній стадії добору кандидатів чи при просуванні службовою драбиною. 

Деякі національні нормативні акти з прав людини ЄС визначають навчання та 

підвищення кваліфікації як один із ключових методів подолання проблеми 

нерівності. Наприклад, у Великій Британії законом (UK Sex Discrimination Act, 

1975) передбачено, що за певних обставин, зокрема за надто низького 

представництва однієї з груп, працедавці можуть забезпечувати 

навчання/курси з підвищення кваліфікації для працівників цієї групи, щоб 
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заохотити їх до виконання нової роботи чи до подання своїх кандидатур на 

інші посади.  

2. Надання преференцій. Практика надання преференцій членам груп, які 

потрапляють у невигідне становище чи потерпають від дискримінації, є 

найпоширенішою формою спеціальних заходів на рівні ЄС. Інколи така форма 

заборонена міжнародними нормами, адже низка країн не допускає 

автоматичного надання переваги чи спеціальної уваги одній зі статей при 

доборі на роботу, навчання чи підвищення кваліфікації.  

Преференції як спеціальний захід можна застосувати лише у випадках, 

коли особисті характеристики (наприклад, за ознакою статі), розглядаються 

лише як так званий «плюс-чинник» при виборі одного з двох однаково 

кваліфікованих кандидатів. Форма преференційного ставлення повинна 

враховувати приналежність особи до групи осіб, які перебувають у 

невигідному становищі чи потерпають від дискримінації, разом з іншими 

обставинами, які впливають на остаточне рішення про прийнятті на роботу 

[129]. Адже часто однакова кваліфікація кандидатів – жінок і чоловіків не 

означає, що вони мають однакові шанси на працевлаштування.  

Суд ЄС розглядав питання автоматичного надання переваги у справах 

гендерної дискримінації на робочому місці. Законодавство ЄС дозволяє таку 

пріоритетність, але тільки у випадках, коли кандидати мають однакові якості 

та кваліфікацію. У таких випадках, за однакової кваліфікації двох 

претендентів на робоче місце, перевага може надаватися представникові тієї з 

груп, яка перебуває у невигідному становищі чи потерпає від дискримінації. 

3. Квотування у політичній сфері. Принцип паритетної демократії є 

одним із ключових принципів демократії, без якого неможливо забезпечити 

рівну політичну участь жінок і чоловіків. Реалізація цього принципу є 

складним і масштабним завданням на шляху формування демократичної 

правової держави як кожним членом ЄС, так і країнами з-поза меж ЄС.  

Квотування – тимчасові спеціальні заходи, які використовуються для 

усунення фактичної нерівності в політичній сфері. Після досягнення 
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гендерного паритету від них можна відмовитися [126]. Квотування, 

спрямоване на підвищення політичного представництва жінок, тісно пов’язане 

з вирішенням питання про соціальну рівність жінок і чоловіків, про подолання 

фактичного не рівноправ’я у суспільстві. Квотування не варто вважати 

дискримінаційним стосовно чоловіків, оскільки це спеціальний 

компенсаційний захід, що має виключно тимчасовий характер. 

Квоти є особливою формою надання преференцій, яка застосовується, 

здебільшого, у політичному житті демократичної держави, у галузі освіти, 

органах державної влади та у сфері зайнятості. Прямих директив щодо 

кількісного представництва жінок і чоловіків в органах влади в європейському 

законодавстві немає, але Амстердамська угода та інші документи заохочують 

держави-учасниці до збільшення представництва жінок і чоловіків у тих 

сферах та інституціях, де вони представлені непропорційно.  

У політичному житті демократичних держав набули поширення два типи 

квотування: по-перше, квоти, запроваджені політичними партіями (розподіл 

місць між чоловіками та жінками у партійних списках); по-друге, квоти, 

запроваджені законом, що мають на меті вплинути на результати виборів, 

причому є обов’язковими для всіх політичних партій. Це забезпечує обрання 

до парламенту жінок різної політичної орієнтації. Фактично законодавчо 

регламентована квота визначає відсоток місць, які мають посісти жінки в 

парламенті.  

Квотування запроваджується за допомогою чотирьох основних 

механізмів: 1) конституційні положення; 2) виборче законодавство; 3) окремий 

закон про рівноправність (чоловіків і жінок); 4) статути політичних партій 

(близько 200 партій у 61 країні у такий спосіб регламентують досягнення 

гендерної рівності). 

Згідно зі звітом Міжпарламентського союзу, за рівнем представництва 

жінок у вищих органах влади у світі виокремлюються декілька груп держав:  

−   країни – лідери політичного представництва жінок-парламентарів з 

показником 30–45% (їх не більше 10);  
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−   гендерно-перспективні країни, де жінки-парламентарі становлять 15–30% 

(близько 40);  

−   країни з високою гендерною диспропорцією, де 10–14,9% жінок-

парламентарів (близько 40);  

−   країни з безумовним домінуванням чоловіків, де жінок-парламентарів до 

5% (близько 50);  

−   країни з винятково низьким представництвом жінок, до 5% (близько 30);  

−   з «чоловічим» парламентом, де жінок взагалі немає (близько 10) [169]. 

У більшості країн, у тому числі в ЄС, зберігається значна диспропорція 

представництва чоловіків і жінок у сферах публічної влади, вільне просування 

жінок до владних структур і ключових посад обмежене (існує так звана 

«скляна стеля», яка заважає повною мірою делегувати та представляти 

інтереси всіх верств населення). Прикладами успішного просування 

паритетної демократії можуть слугувати країни Північної Європи (Швеція, 

Норвегія, Фінляндія, Данія), які наприкінці 90-х років стали 

«найфемінізованішими» з точки зору присутності жінок у національних 

урядах і парламентах і де відбулася їхня інтеграція у політику та вихід з 

маргінального становища [176]. На жаль, загалом у ЄС гендерна 

дискримінація продовжує існувати, адже до неї ставляться терпимо, часто 

вважаючи питання про рівні можливості для жінок надуманим. 

Існують й інші механізми забезпечення рівного представництва чоловіків 

і жінок у парламентських структурах. Один з них – резервування місць, яке (як 

і квота) спрямоване на надання жінкам можливості бути обраними до 

парламенту шляхом демократичних виборів. Другий – пряме призначення до 

складу парламенту (ця мета може бути досягнута поза системою квот). 

4. Практика застосування спеціальних заходів у сфері виконавчої влади. 

Цей різновид заходів доволі поширений у світі. Наприклад, з метою 

підготовки потенційних кандидатів на посаду застосовують такі спеціальні 

позитивні заходи:  
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−   організація спеціального навчання для представників (представниць) тієї 

статі, яка недостатньо представлена у певних галузях, задля вирівнювання 

стартових можливостей;  

−   обов’язкова вимога до списків резерву кадрів від галузевих міністерств і 

відомств забезпечити представництво щонайменше 30% осіб однієї статі;  

−   формування гендерно збалансованого резерву кадрів, включаючи 

навчання для просування на керівні посади;  

−   оголошення про вакансії не повинні формувати враження про 

дискримінацію однієї зі статей. 

Щодо просування по службі спеціальні заходи повинні передбачати, 

зокрема:  

−   забезпечення умов праці, які дають змогу батькам поєднувати виконання 

батьківських і професійних обов’язків (гнучкий графік, обладнані 

кімнати матері і дитини та ін.);  

−   альтернативність кандидатур на просування по службі, що представляють 

осіб обох статей;  

−   застосування преференційного підходу у випадку однакових професійних 

якостей;  

−   забезпечення рівних можливостей з підвищення кваліфікації для жінок і 

чоловіків [169]. 

5. Спеціальні заходи у сфері праці та соціального забезпечення. Комісія 

не обмежилася запровадженням принципу рівної оплати праці як нормативно-

правової норми, а запропонувала поширити принцип недискримінації за 

статевою ознакою на інші сфери трудових відносин. Як відповідь на нагальну 

потребу у 70–80-х роках були затверджені такі нормативні акти:  

-   Директива 76/207/ЄEC від 9 лютого 1976 р. про імплементацію принципу 

рівного ставлення до чоловіків і жінок стосовно доступу до зайнятості, 

професійного навчання і просування по службі та умов праці;  

-   Директива 79/7/ЄEC від 19 грудня 1978 р. про поступову імплементацію 

принципу рівного ставлення до чоловіків і жінок у питаннях соціального 
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забезпечення. Цей нормативний акт стосується програм соціального 

забезпечення, за якими надається допомога на випадок хвороби, 

інвалідності, старості, нещасних випадків на роботі, професійних 

захворювань і безробіття;  

-   Директива 86/378/ЄEC від 24 липня 1986 р. про імплементацію принципу 

рівного ставлення до чоловіків і жінок у програмах професійного 

соціального забезпечення;  

-   Директива 86/613/ЄEC від 11 грудня 1986 р. про застосування принципу 

рівного ставлення до чоловіків і жінок, зайнятих в економічній діяльності, 

включаючи сільське господарство, в приватному підприємництві, а також 

про захист жінок – приватних підприємців під час вагітності та 

материнства;  

-   Директива 92/85/ЄEC від 18 жовтня 1992 р. про запровадження заходів із 

заохочення до поліпшення умов безпеки та здоров’я на робочому місці 

для вагітних працівниць, а також працівниць, які нещодавно мали пологи 

або годують грудьми; 

-   Директива 96/34/ЄC від 3 червня 1996 р. про рамкову угоду щодо 

відпусток з догляду за дитиною. Директива затверджена з метою 

сприяння узгодженню професійних і сімейних обов’язків чоловіка та 

жінки  тощо. 

Усі перелічені директиви містили норми, що зобов’язували держави-

члени:  

−   ввести відповідні зміни до національного законодавства і підзаконних 

актів, а також забезпечити їх застосування;  

−   надати необхідні правові засоби для визнання нечинними тих положень 

колективних та індивідуальних трудових договорів, внутрішніх правил 

підприємств, які суперечать запровадженим змінам; 

−   надати особам, які зазнали шкоди від недотримання принципу 

недискримінації за ознакою статі, право звертатися з відповідними 

позовами до національних судів. 
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ЄС упродовж тривалого часу провадив політику надання рівних 

можливостей жінкам і чоловікам, що початково ґрунтувалася на ст. 119 (нині 

ст. 141) Договору про ЄС і практиці Європейського суду справедливості, а 

потім – на низці директив щодо рівного ставлення до чоловіків і жінок 

(додаток 1). Метою ЄС є скасувати нерівність між чоловіками і жінками, саме 

тому він підтримує та доповнює діяльність держав-членів у багатьох сферах, 

зокрема щодо забезпечення рівності між чоловіками і жінками у площині їхніх 

можливостей на ринку праці, ставлення у професійній діяльності та політичній 

сфері. 

Отже, свою гендерну політику ЄС реалізує шляхом використання так 

званого подвійного підходу, що передбачає поєднання «гендерної 

пріоритезації» та спеціальних заходів, які часто мають тимчасовий характер і 

побудовані на позитивній дискримінації з метою усунення будь-якої 

нерівності між чоловіками та жінками.  

Відповідно до положень політики ЄК, стратегія ефективного гендерного 

мейнстримінгу у поєднанні з так званими спеціальними заходами охоплює 

(ре)організацію, вдосконалення, формування та оцінювання політичних 

процесів у такий спосіб, щоб учасники та учасниці процесу ухвалення 

політичних рішень використовували гендерний підхід в усіх напрямах 

політики і на всіх етапах. Тобто політика гендерної рівності є наскрізною 

стосовно усіх напрямів зовнішньої та внутрішньої політики ЄС. 

 

2.3. Компетенції інститутів ЄС у сфері регулювання гендерних відносин 

Особливості забезпечення принципів гендерної рівності в ЄС знайшли 

відображення у визначальних ознаках його інституційного механізму. 

Інституційні механізми такого наднаціонального утворення, як ЄС, становлять 

його органи (ЄП, ЄР, РЄС, ЄК, Суд ЄС, Європейський центральний банк та 

Європейський суд аудиторів), а також акти, які вони ухвалюють [164]. Усі, без 

винятку, керівні структури ЄС покликані реалізувати його цінності, цілі, 

інтереси, а також слугувати інтересам його громадян і держав-членів, 
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забезпечувати послідовність, ефективність і наступність політики і дій усього 

інтеграційного об’єднання (ст. 13 ДЄС). Згідно зі ст. 13.2 ДЄС, кожен інститут 

діє в межах повноважень, наданих йому у Договорах відповідно до 

передбачених процедур, умов і цілей [44]. 

Більшість установ ЄС створені разом з Європейською спільнотою з 

вугілля та сталі у 50-х роках. Перші зміни у структурі відбулися під час 

переходу влади від РЄС до ЄП. На ЄК була покладена роль посередниці між 

двома інституціями [206]. Інституційний механізм ЄС має досить складну 

конструкцію, що відображає поступовий характер розвитку європейської 

інтеграції. Серед основних структур ЄС, відповідальних за забезпечення 

гендерної рівності, важливу роль відіграє РЄС, як зазначено у 

Маастрихтському договорі, третя з семи інституцій ЄС [205]. 

РЄС є частиною двопалатного законодавчого органу ЄС, яку 

представляють керівники держав – членів ЄС. Другою частиною 

законодавчого органу є ЄП [185]. РЄ складається з 28 національних 

міністрів певних галузей та одного відповідального за цю галузь єврокомісара, 

який не має права голосу. Наприклад, якщо обговорюється питання політики 

гендерної рівності, то на засіданні присутні 28 міністрів країн ЄС і 

єврокомісар, відповідальний за політику гендерної рівності. Загалом існує 10 

конфігурацій РЄ [183], серед яких Рада з питань зайнятості, соціальної 

політики, охорони здоров’я і захисту прав споживачів. Саме ця Рада відповідає 

за формування й розробку політики у сфері рівних можливостей, контроль за 

виконанням її завдань з боку РЄС, подальше сприяння ухваленню політичних 

і правових рішень у цій сфері, а також виконує посередницьку функцію між 

державами – членами ЄС [182].  

До прикладу, протягом липня 2014 – грудня 2015 рр., за час головування 

Трійки голів РЄС від Італії, Латвії та Люксембурга, Радою з питань зайнятості, 

соціальної політики, охорони здоров’я і захисту прав споживачів була 

ініційована Декларація з рівності між жінками і чоловіками на рівні ЄС і 

схвалена РЄС.  
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Ключовими повноваженнями та функціями РЄС є такі:  

-   законодавча – переважна більшість законів ухвалюються звичайною 

законодавчою процедурою: для того, щоб закон був прийнятий, його 

повинні схвалити і РЄ, і ЄП, оскільки законодавча влада ЄС розділена між 

цими інституціями; 

-   координування політики держав-членів; 

-   розробка загальної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС; 

-   забезпечення ведення переговорів від імені ЄС та угод між ЄС й третіми 

країнами й міжнародними організаціями; 

-   прийняття разом з парламентом бюджету ЄС. 

Рада з питань зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей 

розробила Посібник із застосування комплексного підходу до проблеми 

гендерної рівності в політиці зайнятості, соціального залучення та соціального 

захисту 2008 р., що з того часу декілька разів оновлювався. Посібник надає 

просте і зрозуміле пояснення сутності комплексного підходу до проблеми 

гендерної рівності, а також практичні поради тим, хто формує політику щодо 

його імплементації в політику зайнятості, соціального залучення та 

соціального захисту. У посібнику пропонується легкий для застосування 

чотири-кроковий метод: організація, вивчення гендерних відмінностей, 

оцінювання впливу, удосконалення політики. Наголошується, що перші два 

кроки вимагають ефективного функціонування спеціальних організаційних 

структур у країнах – членах ЄС для сприяння гендерній рівності, а також 

створення механізмів забезпечення гендерно дезагрегованою статистикою. 

Успіх у реалізації решти двох кроків залежить, своєю чергою, від щоденної 

імплементації методу та політичної волі учасників. 

Ще одним інститутом, відповідальним за політику гендерної рівності, є 

ЄП. Спільно з РЄС і ЄК він виконує в ЄС законодавчі функції і вважається 

одним з найпотужніших законодавчих органів у світі. Безпосередньо Комітет 

ЄП з прав жінок і гендерної рівності відповідає за питання визначення, 

заохочення й захисту прав жінок в ЄС. Не менш важливим завданням Комітету 
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ЄП є адвокатування ідеї забезпечення рівних прав жінок у країнах – членах 

ЄС, регулювання політики забезпечення рівних можливостей для усіх 

громадян у нормативно-правовому полі ЄС, у тому числі забезпечення 

рівності між жінками й чоловіками на ринку праці, подолання усіх форм 

дискримінації за ознакою статі тощо. До повноважень Комітету також 

належить підготовка щорічних звітів, пов’язаних з питаннями дотримання 

гендерної рівності в країнах – членах ЄС [147]. 

У ЄС функціонують й інші партнерські утворення, створені для 

подолання гендерної нерівності та пропагування цінності рівних прав і 

можливостей жінок і чоловіків. До прикладу, 2001 р. створено групу високого 

рівня (High-Level Group on Gender Mainstreaming) з гендерної пріоритезації, 

яка є неформальним утворенням і складається з високопосадовців держав – 

членів ЄС, відповідальних за втілення гендерної пріоритезації на 

національному рівні країн – членів ЄС. Зустрічі групи відбуваються двічі на 

рік у країні, яка на той час головує у ЄС. У межах групи високо рівня діють 

також партнерські утворення з подолання гендерної нерівності та 

пропагування цінності рівних прав і можливостей жінок та чоловіків з 

галузевих тем гендерної політики. Група також слугує основним форумом для 

планування стратегії виконання рішень Пекінської платформи дій, у тому 

числі розробки відповідних індикаторів. З 2003 р. група допомагає ЄК 

готувати для ЄР «Звіт щодо рівності чоловіків і жінок» [172]. 

Провідну роль у політиці забезпечення гендерної рівності на рівні ЄС 

відіграє ЄК. У ЄК, що є вищим органом виконавчої влади ЄС, гендерні 

питання прямо стосуються Комісії з питань правосуддя, прав споживачів і 

гендерної рівності. Уперше термін «гендерна рівність» з’явився у назві посади 

Комісара ЄК В. Юрової лише 1 листопада 2014 р., означивши зростання уваги 

до цієї проблематики. Одна з ключових ролей у ЄК належить 

консультативному комітету ЄК з рівних можливостей для жінок і чоловіків 

(Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men) [147].  
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Консультативний комітет з рівних можливостей для жінок і чоловіків є 

структурною одиницею інституційного забезпечення гендерної політики ЄС, 

що надає допомогу ЄК у розробці та втіленні політики гендерної рівності 

[180]. Створений 1981 р. Комітет складається з міністрів держав – членів ЄС, 

відповідальних за гендерну рівність, представників структур, відповідальних 

за гендерну рівність, організацій соціального партнерства та Європейського 

жіночого лобі. Консультативний комітет розробляє поради та рекомендації 

щодо різних аспектів запровадження рівних прав і можливостей для жінок і 

чоловіків.  

Окрім Консультативного комітету 1984 р. створена Мережа експертів-

правників, яка забезпечує інформування ЄК про важливі події з розвитку 

законодавства у сфері гендерної рівності на національному рівні та їх впливу, 

допомагає їй здійснювати моніторинг імплементації принципу рівного 

ставлення до чоловіків і жінок у державах – членах ЄС, розробляти нові 

правові ініціативи в конкретних сферах. До мережі входять незалежні 

експерти – учені та практики з 28 держав – членів ЄС, країн Європейської 

асоціації вільної торгівлі (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія) та країн-

кандидатів. Склад мережі формується за результатами тендерної процедури, 

яка, як правило, проводиться кожні три роки.  

Експерти-правники мережі щороку готують декілька тематичних звітів 

стосовно законодавчої діяльності ЄК у сфері гендерної рівності; публікують 

бюлетень «Європейський огляд законодавства з гендерної рівності» та інші 

матеріали з питань законодавства з гендерної рівності та його імплементації 

на національному рівні. Експерти також готують річний звіт про тенденції та 

основні зміни у законодавстві на європейському і національному рівнях, та 

рекомендації/попередження стосовно важливих змін і подій на національному 

рівні у сфері політики дотримання рівних прав.  

Експерти мережі допомагають ЄК розробляти законодавчі пропозиції 

(зміни до законів), ініціативи щодо політики шляхом пояснення та тлумачення 

документів, пропозицій і надання інформації правового характеру, часто 
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необхідної для порівняння та підготовки нових інструментів ЄС. ЄК також 

використовує Мережу експертів як мозковий центр або як референтну групу 

для формулювання нових ідей і стратегій. Мережа допомагає поширювати 

інформацію про події у сфері гендерної рівності на європейському та 

національному рівнях у формі спеціальних публікацій [232].  

З листопада 2007 р. зовнішню експертизу у сфері гендерної рівності для 

ЄК здійснюють ще дві мережі експертів:  

- мережа експертів з питань зайнятості та гендерної рівності;  

- мережа експертів з питань гендерної рівності, соціального залучення, 

охорони здоров’я та тривалого догляду.  

Ці мережі діють на підставі щорічних програм з вивчення політики та 

звітують перед підрозділом «Гендерна рівність» Генерального директорату з 

питань юстиції. До складу мереж входять національні експерти з усіх держав – 

членів ЄС, країн Європейської асоціації вільної торгівлі (Ісландія, 

Ліхтенштейн, Норвегія), країн-кандидатів і координаційної групи. Мережі 

готують тематичні звіти, які охоплюють 34 європейські країни. Ці звіти не 

завжди відображають думку або позицію ЄК. Діяльність останніх двох мереж 

координують Інститут соціальних досліджень і Фундація Джакомо Бродоліні, 

які знаходяться в Італії.  

Якщо ЄК вважає, що держава – член ЄС порушила європейське 

законодавство, вона має право ініціювати процедуру «провадження щодо 

порушення», відповідно до ст. 258 Договору про заснування Європейської 

Спільноти [164]. Для кожної ухваленої директиви ЄС встановлюється 

кінцевий термін транспонування в національне законодавство. Усі держави – 

члени ЄС юридично зобов’язані дотриматися цього терміну, якщо не 

досягнуто згоди щодо альтернативного терміну або не погоджено додаток 

(виняток) з датами відтермінування.  

ЄК також наголошує на необхідності знати свої права й обов’язки, 

визначені договорами та директивами щодо рівного ставлення до чоловіків і 
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жінок, та сприяє підвищенню обізнаності населення з цих питань шляхом 

проведення різних інформаційних кампаній.  

Європейське законодавство вимагає, щоб усі держави – члени ЄС 

надавали жертвам дискримінації право подати скаргу в судовому та/або 

адміністративному порядку (залежно від ступеня важкості порушення). 

Громадянам, які вважають, що постраждали від дискримінації за ознакою 

статі, необхідно ознайомитися з положеннями та процедурами національної 

правової системи своєї країни, а також з офіційними організаціями, які 

покликані допомагати жертвам дискримінації. Національні органи з питань 

рівності зобов’язані надати допомогу громадянам своєї країни з пошуку 

необхідної для ведення судового процесу фінансової підтримки, з’ясування 

наявних засобів правового захисту (якщо розпочнеться процес доведення 

факту дискримінації), а також забезпечити консультаціями і сприянням. 

Відповідно до директиви РЄС щодо імплементації принципу 

рівноправності людей незалежно від раси та етнічного походження 

(2000/43/ЄC від 29 червня 2000 р.), усі держави – члени ЄС створили 

національні органи з питань рівності, а усі країни – претенденти на членство в 

ЄС повинні створити відповідні національні органи на рівні виконавчої влади 

та на рівні Уряду держави. Важливу роль у справі пожвавлення співпраці між 

різними зацікавленими сторонами (уряди держав – членів ЄС, ЄП, агентства 

ЄС, органи з питань рівності, організації соціальних партнерів, громадянське 

суспільство, міжнародні організації) відіграла Стратегія ЄС із досягнення 

рівності між жінками та чоловіками на 2010–2015 рр., що вперше містила 

положення щодо поліпшення врядування у сфері гендерної рівності. Стратегія 

заклала підвалини майбутньої співпраці у сфері гендерної рівності між 

державами – членами ЄС.  

Законодавство ЄС вимагає також створення державами-членами органу 

для сприяння, аналізу, моніторингу та підтримки рівного ставлення до всіх 

людей незалежно від статі. З цією метою 2006 р. прийняті директива ЄП та 

РЄС щодо імплементації принципу рівних можливостей та рівного ставлення 
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до чоловіків і жінок у питаннях зайнятості та вибору професії (2006/54/ ЄC від 

5 липня 2006 р.), а також директива РЄС щодо імплементації принципу рівного 

ставлення до чоловіків і жінок у питаннях доступу до товарів та послуг та їх 

надання (2004/113/ЄC від 13 грудня 2004 р.) [123]. У відповідь на це 2006 р. в 

ЄС створена мережа органів з питань гендерної рівності, метою якої є 

сприяння однаковій імплементації відповідного законодавства у всіх країнах – 

членах ЄС та заохочення їх органів до обміну досвідом з питань дотримання 

гендерної рівності. Відтоді особливого значення набула співпраця з країнами 

– кандидатами на вступ у ЄС, оскільки вони зобов’язані у повному обсязі 

прийняти фундаментальний принцип рівності між чоловіками і жінками. ЄС 

фінансово підтримує моніторинг транспонування, імплементації та 

правозастосування законодавства ЄС у цій сфері, яка є одним із пріоритетів 

процесу розширення. Сьогодні низку програм ЄС реалізує і в Україні, 

безпосередньо через проекти Офісу – Представництва ЄС в Україні та у 

співпраці з такими міжнародними організаціями, як РЄ, ОБСЄ, ООН Жінки 

тощо (часто виступаючи донором таких проектів міжнародної технічної 

допомоги). 

Отже, інституційні механізм ЄС – це система різних наддержавних 

органів, а також нормативно-правових актів, які вони ухвалюють. Усі, без 

винятку, керівні структури ЄС покликані реалізувати його цінності, цілі, 

інтереси, а також забезпечувати провадження політики рівних можливостей у 

сферах своєї діяльності та відповідальності. Серед наддержавних структур на 

рівні ЄС, відповідальних за планування, імплементацію та моніторинг 

гендерної рівності, виокремлюються три ключові: по-перше, РЄС, а саме 

голови РЄС, що формують Трійки (за політику рівних прав відповідає Рада з 

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

споживачів); по-друге, ЄП, а безпосередньо – Комітет ЄП з прав жінок і 

гендерної рівності; по-третє, ЄК (гендерними питаннями опікується Комісія з 

питань правосуддя, прав споживачів та гендерної рівності).  
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Уперше термін «гендер» з’явився у назві посади Комісара ЄК лише у 

жовтні 2014 р., чим підтверджено значення проблематики та потребу 

привернення уваги до цієї теми ключових політичних установ ЄС.  

Відповідно до директиви РЄС щодо імплементації принципу 

рівноправності людей незалежно від раси та етнічного походження 

(2000/43/ЄC від 29 червня 2000 р.), усі держави – члени ЄС станом на 2019 р. 

створили відповідні національні органи з питань забезпечення гендерної 

рівності. Окрім заходів регулятивного та рекомендаційного характеру, 

інституції ЄС покликані провадити моніторинг дотримання гендерної 

рівності. До прикладу, якщо ЄК вважає, що держава – член ЄС порушила 

європейське законодавство з дотримання гендерної рівності та 

недискримінації, вона має право ініціювати процедуру «провадження щодо 

порушення», відповідно до ст. 258 договору про заснування Європейської 

Спільноти. 

 Висновки до розділу 2 

Уперше ідея рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків зафіксована 

у Римських договорах 1957 р.: у ст. 119 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 Консолідованих версіях ДЄС також наголошено на цінностях поваги до 

людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та поваги 

до прав людини, серед яких – недискримінація та рівність жінок і чоловіків.  

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 пріоритезації); упровадженню 

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

Для вдосконалення гендерної політики ЄС використовує подвійний 

підхід, що базується на поєднанні гендерного мейнстримінгу (включення 
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гендерних питань до соціально-економічних і політичних сфер) і спеціальних 

заходів (сфокусованих на гендерній проблематиці позитивних дій, що 

запроваджуються з метою усунення дискримінації за ознакою статі). 

Міжнародний досвід слугує підставою для виокремлення таких 

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.  

Хоч термін «гендерна стратегія» запроваджений до словника ЄС ще 1991 

р., невід’ємною складовою політики ЄС ця стратегія стала лише після 

IV Всесвітньої конференції ООН у Пекіні (1995), коли ЄК офіційно ухвалила 

комюніке під назвою «Усі політичні постанови і вся діяльність Союзу 

обов’язково мають враховують принцип рівних можливостей для чоловіків і 

жінок». Запроваджуючи зміни, ЄК заявила також про свій намір ураховувати 

гендерну складову в процесах планування, імплементації, моніторингу та 

оцінювання всіх політик і стратегій ЄС.  

У стратегічному документі ЄС із залучення до гендерної рівності на 2016–

2019 рр. наголошено на тому, що проблема гендерної рівності і надалі 

залишається важливою в усіх напрямах сучасної політики ЄС, а гендерна 

пріоритезації є наскрізною темою для зовнішньої і внутрішньої політики усіх 

членів ЄС. У цьому комплексному документі також визначені зобов’язання ЄК 

сприяти гендерній рівності всією своєю діяльністю, у якій пріоритетними є 

такі напрями: рівна економічна незалежність жінок і чоловіків і рівна 

заробітна плата за однакову працю (інститут економіки); рівність в ухваленні 

суспільно важливих рішень і рівний доступ до керівних посад, зрівняння 

представників чоловічої та жіночої статей у політиці (інститут політики); 

гідність, цілісність і припинення гендерно-зумовленого насильства (інститут 

сім’ї); сприяння гендерній рівності поза межами ЄС, боротьба з сексизмом у 

рекламі та іншими гендерними стереотипами (інститут культури). Цим 

підтверджується підхід, описаний у першому розділі цієї роботи, згідно з яким 
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виокремлено ці чотири інститути як основні для аналізу особливостей та 

механізмів регулювання гендерних відносин. Як засвідчив аналіз, перелічені 

інститути зазнають «впливу зверху», тобто пливу наддержавних інститутів ЄС 

(ЄК, ЄП, РЄС та ін.). Під таким впливом розуміється застосування правового, 

економічного, регулятивного, рекомендаційного та моніторингового 

механізмів. 

Упродовж останнього десятиліття сформувалося розуміння необхідності 

формування нового комплексного підходу до вирішення проблеми гендерної 

рівності, у межах якого акцент зміщується з апробованого подвійного підходу 

ЄС до дотримання рівних прав і можливостей на систему і структуру 

забезпечення реалізації гендерної рівності у рамках діяльності усіх ключових 

інститутів. 

Ключова роль у політиці забезпечення гендерної рівності на рівні ЄС 

відводиться 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 

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

важлива роль відведена і 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 ЄП з прав жінок і гендерної рівності опікується 

тим, щоб питання рівності жінок і чоловіків були відповідно прописані в 

нормативно-правовому полі ЄС.  

Отже, наднаціональні інституційні механізми ЄС з формування та 

реалізації гендерної рівності – це не лише сукупність елементів політичної 

інституційної системи ЄС, а й шляхи, якими формуються та реалізуються 

заходи, спрямовані на виконання завдань зі зрівняння прав і можливостей 

чоловіків та жінок, а також механізми взаємодії між чотирма основними 

державними інститутами (політики, економіки, сім’ї та культури). Їх 
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висвітленню присвячений третій розділ дисертаційного дослідження, у якому 

також підіймається питання дорадчих інститутів ЄС у формуванні та реалізації 

гендендерної політики. 
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РОЗДІЛ 3. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВТІЛЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

 
Тривалі традиції і здобутки ЄС у розбудові інституційних механізмів 

забезпечення рівних прав і можливостей можуть створити уявлення про те, що 

в Європі питання гендерної рівності вже давно розв’язане. Однак 

прискіпливий аналіз підтверджує, що це не так. Після так званого золотого 

десятиліття 90-х років, коли були запроваджені важливі ініціативи з гендерної 

рівності, у цій сфері розпочався період стагнації [241, c. 8]. Як зазначають 

А. Рочон і А. Гжибек у дослідженні «Гендер в ЄС. Майбутнє гендерних 

політик на рівні ЄС», «Європейська Комісія під керівництвом Ж. М. Баррозу 

воліла не порушувати статус-кво і не пропонувати нову, більш прогресивну 

стратегію…», необхідну для досягнення нульової толерантності щодо 

гендерної дискримінації [240, c. 5]. Саме тому в цьому розділі викладено 

результати дослідження досвіду втілення гендерної рівності в ЄС з 

урахуванням не лише гендерних здобутків, а й прорахунків в окремих сферах.  

Аналіз європейського досвіду дав змогу виокремити основні типи 

«зв’язків» між чотирма ключовими інституціями, відповідальними за 

регулювання гендерної політики (інститути політики, економіки, сім’ї та 

культура) на рівні держав-членів ЄС, відповідно до теорії Р. Коннелла. А 

також дозволив виокремити інші елементи інституційної моделі регулювання 

гендерних відносин на рівні ЄС (додаток 3). У тексті поняття зв’язків 

ототожнюється з механізмами реалізації гендерної політики, які 

використовують як ключові інституції ЄС, так і країни-члени. 

У країнах ЄС ключові інститути, на які було покладено завдання 

формування гендерної політики, переважно уже виконали свою первісну роль. 

У цих країнах не тільки набуло чинності відповідне законодавство щодо 

забезпечення рівних можливостей, а й створені урядові й парламентські 

структури, які контролюють та оцінюють реалізацію відповідних 

законодавчих норм та ініціатив. Успіх діяльності останніх у цьому напрямі 
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забезпечується завдяки взаємодії механізмів і зміцненню зв’язків між країнами 

– членами ЄС. Упродовж останніх десяти років країни ЄС вийшли на новий 

етап функціонування гендерної політики: сьогодні перед ними уже стоять 

завдання інтегрувати засади та норми гендерної рівності в наскрізні стратегії 

та програми ЄС на всіх рівнях та в усіх сферах суспільного життя. 

Задля дослідження інституційних засад і досвіду регулювання гендерних 

відносин вважаємо за доцільне звернутися до досвіду тих країн ЄС, які стали 

зосереджувати увагу на цих засадах раніше й досягли значного прогресу, а 

тому можуть слугувати гідним прикладом наслідування для України.  

 

3.1. Гетерогенні здобутки гендерної політики ЄС в окремих сферах 

У Плані дій щодо гендерної політики ЄС на 2016–2020 рр. наголошено на 

необхідності підвищення зайнятості жінок, зменшення рівня жіночого 

безробіття, скорочення сегрегації на ринку праці та адвокатування рівної 

оплати за рівну працю [179]. Важливе місце в Плані дій ЄС відведено заходом 

з узгодження взаємозв’язку між роботою та сімейним життям жінок і 

чоловіків, зокрема шляхом створення служб, які опікуються дітьми й 

утриманцями, а також реінтеграції жінок, які повертаються до роботи після 

декретної відпустки. План дій на 2016–2020 рр., що спирається на обидва 

підходи: гендерну пріоритезації та спеціальні заходи, – фокусується на тих 

сферах суспільного життя, в яких гендерна дискримінація виражена 

найбільше, пропонуючи різні шляхи й способи для її усунення: 

а) робота (позиції чоловіків і жінок на ринку праці, тривалість трудового 

життя, якість роботи й захист трудових прав); 

б) фінанси (розрив між доходами чоловіків і жінок); 

в) влада/політика (репрезентативність чоловіків і жінок у політичній та 

економічній сферах); 

г) час (скільки часу витрачається на неоплачувану діяльність, у т. ч. на 

догляд за дітьми та домашню роботу, участь у культурних заходах тощо) 

і здоров’я (доступ до структур охорони здоров’я); 
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д) гендерно-зумовлене насильство. 

Розглянемо гендерну проблематику у цих сферах детальніше, зокрема 

аналізуючи гендерні здобутки та проблеми у сфері праці (робота), 

враховуючи такі індикатори рівності:  

-   забезпечення рівності чоловіків і жінок у трудових відносинах;  

-   позиції чоловіків і жінок на ринку праці;  

-   тривалість трудового життя; 

-   якість роботи й захист трудових прав;  

-   привілеї чи/та стереотипи, з якими стикаються чоловіки чи/та жінки; 

Проблема забезпечення рівності чоловіків і жінок у трудових відносинах 

є найбільш актуальною, оскільки в жодній сфері дискримінація не 

сприймається так гостро, як у сфері праці. Гендерний підхід є важливою 

складовою комплексного вивчення проблем ринку праці, оскільки розкриває 

механізми гендерної нерівності у зайнятості, виявляє її причини та наслідки, а 

також окреслює рекомендації щодо вдосконалення відповідних інституційних 

механізмів ЄС.  

Жіноче безробіття є однією з центральних проблем сучасного 

суспільства, адже воно негативно впливає на всі соціально-економічні сфери, 

зокрема на народжуваність (демографічний стан) і морально-психологічну 

атмосферу в родині (домашнє насильство та феномен насильства щодо жінок 

як слабшої статі). МОП вважає скорочення зайнятості, створення нових 

робочих місць і посилення тенденції тривалого безробіття серед жінок та 

молоді (дівчат) одними з найгостріших проблем у сфері зайнятості та на ринку 

праці в ЄС [89]. Якщо серед чоловіків рівень зайнятості коливається від 62% у 

Греції до 82% у Данії та Чехії, то серед жінок – від 44,3% у Греції до 77% у 

Швеції. Традиційно найвищий рівень жіночої зайнятості демонструють країни 

Північної Європи та Скандинавії: Фінляндія – 77,6%; Німеччина – 73,1%; 

Данія – 72,2%; Естонія – 70,6%; Австрія – 70,1%; Велика Британія – 70,6%; 

Литва – 70%. Традиційно найнижчим рівень зайнятості серед жінок є у країнах 

півдня Європи: Іспанія – 53,8%; Мальта – 51,9%; Італія – 50,3% [175]. 
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Жіноче безробіття відрізняється від чоловічого більш затяжним 

характером: не знайшовши роботу, жінки часто змінюють статус безробітних 

на статус домогосподарок, тоді як більшість безробітних чоловіків знаходять 

нову роботу достатньо швидко. 

Менш сприятливе становище жінок на ринку праці Європи, у тому числі 

України, не лише зумовлене впливом ринкового конкурентного механізму і 

наявністю прямих бар’єрів для зайнятості (вужчий професійний вибір, брак 

необхідних для них робочих місць або необхідної кваліфікації), а й істотно 

пов’язане з репродуктивною функцією. Як наслідок жіноча робоча сила 

цінується менше, жінки частіше наражаються на непрямі перешкоди, 

породжені гендерними стереотипами. 

Негативний вплив гендерної сегрегації в «горизонтальній» площині (між 

різними професіями та видами економічної діяльності) проявляється у 

зниженні гнучкості ринку праці, обмеженні для окремих працівників (як 

жінок, так і чоловіків) можливостей працювати за певними професіями, що 

зменшує ефективність використання людського потенціалу та поглиблює 

розшарування населення за рівнем доходу.  

Як результат жіноча зайнятість традиційно переважає у сферах діяльності 

з найнижчими рівнями середньої заробітної плати: у сфері соціального 

забезпечення, освіті, охороні здоров’я, побутовому обслуговуванні та 

культурі, де жінки становлять понад 70% працівників. Водночас «чоловічими» 

видами діяльності залишаються високооплачувані галузі важкої 

промисловості, транспорт, сфера підприємництва. 

Одним із дієвих економічних механізмів, спроможних вирівняти 

становище жінок і чоловіків на ринку праці (фінанси), є принцип рівної оплати 

за рівну працю для працівників чоловічої і жіночої статі. Такий підхід є 

базовим стандартом для ЄС та, безумовно, повинен застосовуватися і в 

Україні. Незважаючи на це, жінки в ЄС продовжують заробляти менше, ніж 

чоловіки. Гендерна різниця в заробітній платі  останніми роками є досить 

суттєвою, причому в приватному секторі вона більша, ніж у державному. 
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Ліквідація цієї різниці залишається пріоритетом європейської політики. 

Гендерні відмінності в оплаті праці дослідники пояснюють по-різному [228].  

Перше пояснення стосується відмінності у людському капіталі між 

чоловіками й жінками. Згідно з визначенням Євростату, гендерний розрив в 

оплаті праці – ця різниця в оплаті чоловіків і жінок, що обчислюється як 

середня різниця у валовій погодинній оплаті праці усіх найманих працівників 

[25, с. 62–64]. Як відомо, у більшості країн жінки традиційно частіше, ніж 

чоловіки, займаються домашнім господарством (у т. ч. і доглядом за дітьми та 

людьми похилого віку), тому вони мають менше можливостей, порівняно з 

чоловіками, акумулювати знання та навички, що користуються попитом на 

ринку праці. При цьому, що більшим є домашнє навантаження жінок, то 

більшою мірою вони втрачають навички. Жінки також мають значно менше 

стимулів інвестувати у навчання на роботі, оскільки очікується, що кар’єра у 

жінки буде коротшою, ніж у чоловіка, і в роботі будуть перерви.  

Нерівний розподіл також можна пояснити з точки зору т. зв. 

компенсаторних відмінностей [250]. На робочих місцях, які меншою мірою 

потребують важких фізичних зусиль, мають коротший робочий тиждень, де 

надається певний соціальний пакет, спрямований, зокрема, на компенсацію 

витрат з утримання дітей, жінок можна зустріти частіше, ніж на інших 

роботах. У таких випадках негрошові стимули спроможні, певною мірою, 

компенсувати більш низьку оплату праці і, таким чином, дають підстави 

пояснити, чому жінки самі обирають нижчеоплачувані робочі місця.  

Друге пояснення пов’язане з гендерною сегрегацією, концентрацією 

зайнятих чоловіків і жінок у різних галузях економіки, в різних професіях і на 

різних посадах. Труднощі поєднання професійних і сімейних обов’язків, а 

також традиційний поділ на «чоловічі» та «жіночі» професії зумовлюють 

гендерний дисбаланс на ринку праці. Незважаючи на приблизно однакову 

кількість жінок і чоловіків, попит на ринку праці в країнах ЄС також гендерно 

сегрегований як горизонтально, так і вертикально. Такий висновок є 
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результатом даних бази резюме Міжнародного кадрового порталу HeadHunter 

Україна (HH, hh.ua). 

Серед «жіночих» професійних сфер лідерство утримують такі напрями, 

як адміністративний персонал (78%); управління персоналом (75%); наука та 

освіта (75%); бухгалтерія та фінанси підприємства (75%). Проте навіть у 

найбільш «жіночих» професійних сферах частка чоловіків становить не менше 

чверті. Такі показники підтверджують, радше, життєздатність усталених 

гендерних стереотипів про традиційно «жіночі» та «чоловічі» професії, а 

також те, що чоловіки опановують високооплачувані професії, тоді як жінки 

освоюють професії з меншим доходом. У системі державної служби ЄС 

переважно практикується т. зв. чоловічий, або «конкурентний», підхід. 

Наприклад, у країнах Скандинавії з 250–300 професій жінки зосереджені лише 

у 20–30% [154]. У Швеції третина усіх працюючих жінок зайняті в чотирьох 

групах низькооплачуваних професій: секретарі, молодший медичний 

персонал, молодші торговельні службовці, прибиральниці. В Італії основною 

галуззю застосування жіночої праці є сфера послуг. У Франції у сфері послуг 

працюють удвічі більше жінок, ніж у промисловості. Подібна ситуація 

спостерігається в більшості країн ЄС. 

Третє пояснення робить акцент на дискримінації жінок на ринку праці. 

Крім професійної горизонтальної сегрегації жінки стикаються і з 

вертикальною сегрегацією, з так званою скляною стелею – нерівномірним 

розподілом чоловіків і жінок у межах посадової ієрархії. Під «скляною 

стелею» розуміють певний рівень кар’єрної ієрархії, вище якого жінка не має 

можливості піднятися [149, c. 15]. 

Латентний соціальний контракт передбачає, що чоловік більшою мірою  

орієнтований на трудову діяльність, ніж жінка, для якої трудова діяльність є 

вторинною і неперспективною, чоловік більше зацікавлений у службовій 

кар’єрі. Отже, за вертикальної сегрегації доступ жінок до управління і 

найбільш престижних професій, пов’язаних з відповідальністю та ухваленням 

рішень, обмежений.  
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Механізми вертикальної сегрегації («скляні стелі») набувають форм 

різноманітних бар’єрів, що перешкоджають кар’єрному зростанню жінок, 

зокрема, й соціальних стереотипів про те, що є належною роботою для жінок 

і чоловіків. Швидше кар’єрне зростання чоловіків забезпечує їм формування 

необхідного професійного та управлінського досвіду, що дає їм змогу 

випереджати жінок в обійманні вищих керівних посад. 

Описані тенденції характерні не тільки для європейського, а й для 

світового ринку праці. У всьому світі жінки заробляють менше, ніж чоловіки. 

Такі відомості представлені у доповіді «Глобальний гендерний розрив» 

Всесвітнього економічного форуму [196]. 

Процес досягнення рівності в доходах п’ять-шість років тому 

сповільнився. Дослідники вважають, що зараз розмір зарплат жінок відповідає 

тому рівню, який був у чоловіків десять років тому. Гендерна диференціація 

оплати праці в ЄС загалом становить 16%, а розрив у середній пенсії – 35% (на 

користь чоловіків). Проте ці показники в країнах ЄС суттєво різняться від 

регіону до регіону. Упродовж останнього десятиріччя загалом розрив в оплаті 

праці скоротився, про що свідчить Звіт Інституту гендерної рівності за 2019 р.: 

загальний показник ЄС піднявся на 6,5 пункти порівняно з 2005 р. Однак 

подолати різницю в оплаті праці чоловіків і жінок не вдається попри зміни на 

ринку праці, зокрема збільшення зайнятості жінок, розширення можливостей 

для працевлаштування й підвищення їхнього рівня освіти [108]. Згідно з 

доповіддю МОП «Політика у сфері зайнятості з метою сталого відновлення та 

розвитку», гендерний розрив в оплаті праці навіть у роки кризи у багатьох 

країнах скорочувався, що пояснювалося, зокрема, погіршенням становища 

чоловіків на ринку праці.  

Суттєве скорочення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків є одним із 

завдань, передбачених ЄСЗ (англ. European Employment Strategy , ще відома 

під назвою «Люксембурзький процес»). Виконати його можна за умови 

багатоаспектного підходу, шляхом використання різних інституційних 
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механізмів подолання такої нерівності, викорінення сегрегації в освіті, а також 

трансформації гендерних стереотипів.  

ЄСЗ як головний механізм визначення загальносоюзних пріоритетів у 

сфері зайнятості та координації політики зайнятості держав-членів з 

урахуванням гендерного мейнстримінгу передбачена у новому розділі 

«Зайнятість» (раніше стаття) Амстердамського договору.  

Люксембурзький саміт у листопаді 1997 р. запровадив ЄСЗ, не очікуючи, 

доки набуде чинності Амстердамський договір (1999). До Амстердамського 

договору співпраця на рівні ЄС у сфері зайнятості та ринку праці нічим не 

відрізнялася від міждержавного співробітництва в таких міжнародних 

організаціях, як ОБСЄ або МОП. 

Амстердамський договір визначив збільшення зайнятості та подолання 

жіночого безробіття одним з ключових завдань ЄС, настільки ж важливим, як 

і макроекономічні цілі зростання й стабільності. Договір зобов’язав держави-

члени працювати над розробкою узгодженої стратегії зайнятості для обох 

статей, сприяти формуванню кваліфікованої, підготовленої, динамічної 

робочої сили й такого гендерно збалансованого ринку праці, який може 

швидко пристосовуватись до нових економічних обставин. Окрім того, він 

запровадив принцип «головного потоку», згідно з яким при виробленні 

політики ЄС треба враховувати її вплив на зайнятість як чоловіків, так і жінок. 

З метою реалізації ЄСЗ на Люксембурзькому саміті розроблено новий 

«відкритий метод координації», який передбачає добровільну співпрацю й 

використання «м’яких» настанов замість примусових. Комісія та Рада 

міністрів щороку аналізують політику зайнятості держав-членів і 

оприлюднюють «Спільний звіт», що містить гендерно дезагреговану 

статистичну інформацію. За результатами звіту Комісія пропонує, а Рада 

затверджує «Головні напрями щодо зайнятості», на підставі яких країни ЄС 

розробляють національні «Плани дій щодо зайнятості». У цій роботі Раді 

допомагає Комітет із зайнятості, створений згідно з Амстердамським 

договором замість Комітету із зайнятості та ринку праці. Комітет із зайнятості 
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здійснює моніторинг політики держав-членів у сфері зайнятості та ринків 

праці, сприяє її координації та висловлює власну позицію. До нього входять 

по два представники від кожної держави-члена і два представники від Комісії.  

Одним зі спеціальних заходів, запроваджених на рівні ЄС, є щорічне 

відзначення Дня рівної оплати праці. Суть цього заходу полягає у реалізації 

інформаційних кампаній у країнах – членах ЄС, що висвітлюють прогалини в 

оплаті праці. До прикладу, у кампанії 2018 р. йшлося про те, що жінки в 

середньому заробляють на 16% менше за чоловіків, тобто виходить, що два 

місяці (з дванадцяти) у році жінки працюють безоплатно. Також інформаційні 

заходи були спрямовані на підвищення обізнаності працівників ЄС щодо 

прямого зв’язку між заробітною платою та пенсійними виплатами: станом на 

2018 р. розрив між пенсіями чоловіків і жінок у країнах ЄС становив у 

середньому 39%  [184]. 

Четверте пояснення розкриває проблематику гендерного дисбалансу в 

процесі ухвалення рішень, в тому числі у політиці. Із виникненням 

проблематики гендеру в 70-х роках до сфери інтересів суспільних наук 

увійшло питання про політичну поведінку жінок і постала необхідність у 

поступовому узгодженні гендерної та політичної теорій, уточненні та аналізі 

низки нових проблем, серед яких:  

- нове визначення політики та політичного простору, яке враховувало би 

«жіночу складову»;  

- розуміння характеру конструювання жіночого політичного досвіду;  

- дослідження впливу сімейної ситуації та соціальних стосунків жінок (у 

тому числі професійних) на їхню соціальну активність;  

- аналіз співвідношення між політичною теорією та реальною участю 

жінок у політиці. 

Гендерні диспропорції у сфері ухвалення рішень зумовлені не лише 

об’єктивними чинниками (нижчі доходи та економічна залежність жінок від 

чоловіків, нерівний розподіл домашніх обов’язків), а й гендерними 

стереотипами та традиційною системою гендерних норм, що спрямовують 
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соціалізацію жінок на виконання переважно сімейних, допоміжних ролей, а 

політичне життя проголошують прерогативою чоловіків.  

Жінки, як і раніше, недостатньо представлені в політичній й економічній 

сферах, що свідчить про дефіцит демократії як на європейському рівні, так і в 

ширшому міжнародному контексті. У Європі небагато країн, в яких жінки 

посідають вищі політичні посади: тільки одна з п’яти міністрів є жінкою, серед 

членів національних парламентів показник не набагато кращий, у бізнесі лише 

3% жінок – президентів правління великих компаній [50].  

Недостатня представленість жінок на вищих щаблях державного 

управління та на керівних посадах ускладнює формування гендерно чутливої 

політики, обмежує просування гендерної рівності до інших сфер суспільного 

життя. Рівноправна участь жінок і чоловіків у політичному житті та у процесах 

ухвалення рішень є вкрай необхідною умовою сталого суспільного розвитку, 

що підтверджується міжрегіональним порівнянням різних показників: на рівні 

окремих країн вищі показники участі жінок у державних структурах 

супроводжуються нижчими рівнями корупції та сприяють посиленню 

соціальної орієнтації державної політики. 

Для утвердження гендерної рівності у процесі ухвалення рішень ЄС 

застосовує різні спеціальні механізми. Одним з найдієвіших правових 

механізмів стало надання Радою міністрів ЄС офіційної рекомендації 

країнам – членам ЄС запровадити законодавчі, регуляторні і стимулятивні 

заходи, спрямовані на досягнення гендерного балансу в процесі ухвалення 

рішень на державному рівні (1996). Комісія ЄС сьогодні підтримує 

європейські транснаціональні проекти у цій сфері і запровадила потужну базу 

даних щодо участі жінок і чоловіків в процесі ухвалення рішень з метою 

поліпшення статистики й моніторингу процесу утвердження гендерної 

рівності.  

C. Енлоу у праці «Внесення феміністичного забарвлення у міжнародну 

політику» стверджує, що характерними рисами політичної культури жіноцтва 

є поміркованість при проведенні реформ, відданість тактиці конкретних малих 
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справ [177, с. 38]. Спираючись на низку досліджень у цій сфері, вона доводить, 

що представники обох статей по-різному оцінюють і розуміють владу. Для 

чоловіка влада – це, насамперед, контроль над іншими, а для жінки – вплив на 

інших [192, c. 67]. Жінка, яка має владу, більш схильна до компромісів, ніж 

чоловік. Жінки та чоловіки по-різному сприймають політику. Жінки 

розуміють її, радше, на емоційно-побутовому рівні. Їх, передусім, хвилюють 

питання соціального, гуманітарного характеру. Чоловіки сприймають 

політику на когнітивно-аналітичному рівні й більше цікавляться питаннями 

економічного, зовнішньополітичного характеру [207]. Різне ставлення 

призводить до неоднакової політичної поведінки: чоловіки більше прагнуть 

влади, жорсткіше за неї борються, жінки охочіше беруть участь у громадських 

організаціях, рухах, ставлячи собі за мету допомогу суспільству та його 

порятунок. Як свідчить досвід, політично найактивніші жінки середнього та 

старші середнього віку з вищою освітою і середнім або вищим від середнього 

рівнем матеріального забезпечення. Для участі в політиці саме рівень освіти і 

доходів стають визначальними. 

Інтелект, освіта, матеріальний достаток і склад характеру – вирішальні 

чинники для жінок-політиків. Як правило, жінки – політичні лідери мають 

високий рівень освіти й інтелекту. Це найчастіше юристки, економістки або 

фінансистки, спеціалістки з міжнародних відносин. Наприклад, М. Тетчер, 

Х. Клінтон – юристки, Ю. Тимошенко, Н. Вітренко – економістки, К. Райз, 

І. Ганді – спеціалістки з міжнародних відносин. 

Завдання залучення жінок до політики у ХХІ ст. з метою вирівнювання 

гендерного балансу окреслено у Стратегії гендерної рівності ЄС на 2016–2019 

рр.: передбачалося досягнути щонайменше 40% репрезентації 

недопредставленої статі у ЄП, а також у лавах виконавчих директорів великих 

компаній і корпорацій, збільшити кількість представниць жіночої статті на 

рівні вищого та середнього менеджменту європейських структур до 40% [251, 

c. 9]. 
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ЄС часто застосовує фінансові механізми як спеціальні заходи, 

спрямовані на усунення фінансових і нефінансових бар’єрів для розширення 

участі жінок на ринку праці, в тому числі у сфері політики. Такі заходи можуть 

стосуватися усунення податкових бар’єрів і надання фінансової допомоги 

жінкам, що в підсумку спричиняє тривалі перерви в кар’єрі і часто має 

негативні наслідки для особистого розвитку і пенсійного забезпечення. ЄК 

презентує успішні національні проекти, які використовують соціальний захист 

для досягнення балансу між професійним і сімейним життям, допомагаючи 

жінкам повернутися на ринок праці та, за необхідності, пройти курси з 

підвищення кваліфікації.  

Важливим соціальним механізмом регулювання гендерної рівності є 

гармонізація професійного і сімейного життя (час). Залучення жінок до 

ринку праці вимагає перегляду домашніх і сімейних обов’язків як жінок, так і 

чоловіків, їх перерозподілу. Баланс між роботою та приватним життям – 

гармонізація часу, витраченого на виконання виробничих та сімейних 

обов’язків, є вагомим чинником регулювання зайнятості жінок і чоловіків, 

зростанням частки оплачуваної зайнятості, боротьби зі соціальним 

вилученням і зубожінням. Упровадження інституційних механізмів 

балансування трудових і сімейних обов’язків стало відповіддю на структурні, 

соціальні та економічні зміни, що відбуваються у сфері зайнятості та 

сімейного життя. Ця політика реалізується за трьома головними напрямами:  

-   створення інфраструктури освітніх сервісів для дітей;  

-   надання оплачуваної відпустки для батьків з догляду за дитиною; 

-   організація «дружнього» до родини робочого місця (графік роботи, 

можливість дистанційної зайнятості тощо). 

Проблема балансу обговорюється не тільки стосовно жінок, які 

працюють, а й стосовно чоловіків, з урахуванням принципових змін вектора 

розвитку сімейної політики в країнах ЄС. З метою збалансування трудових 

обов’язків і сімейних стосунків європейські законодавчі органи прийняли 

низку резолюцій і директив у сфері зайнятості та забезпечення рівних 



 

 

105	  

можливостей шляхом виконання сімейних зобов’язань. Економічна зайнятість 

жінок та їхня політична залученість постійно зростають, однак вони 

залишаються залежними від наявності і кількості дітей (особливо молодшого 

віку). Наявність у родині дітей віком до 15 років знижує рівень зайнятості 

жінок і водночас підвищує рівень зайнятості чоловіків. Згідно з даними 

Євростату, рівень зайнятості серед жінок віком 25-54 років без дітей становив 

75,8%, з однією дитиною – 71,3%, з двома дітьми – 69,2%, з трьома та більше 

– 54,7% [25, c. 84]. Така залежність спостерігається майже в усіх країнах ЄС, 

окрім Угорщини, Нідерландів, Фінляндії та Кіпру, де констатовано зниження 

рівня зайнятості жінок з однією дитиною і підвищення – жінок з двома дітьми 

[25, c. 86–87]. 

Турбота держави про дітей дає змогу жінкам працювати і слугує ще 

одним соціальним механізмом регуляції гендерної рівності в сфері залучення 

жінок до ухвалення рішень, у політику та на ринок праці. До прикладу, на 

засіданні ЄР у Барселоні 2002 р. лідери ЄС розглянули проблему забезпечення 

дитячими закладами в широкому контексті економічного зростання і 

підвищення рівня зайнятості жінок і чоловіків. Відповідно до гендерної 

стратегії ЄС на 2016–2019 рр., до кінця 2019 р. країни-члени мають 

забезпечити дитячими закладами 33% дітей віком до трьох років, а 90% дітей 

від трьох років – дитячими закладами й початковою школою. Дитячі заклади 

мають бути доступними за ціною, місцезнаходженням і надавати послуги 

належної якості, щоб батьки, насамперед матері, мали можливість залишати 

своїх дітей й продовжувати свою діяльність. ЄС також закликає країни-члени 

і соціальних партнерів ініціювати просвітні кампанії для чоловіків, щоб 

стимулювати їх розподілити з жінками відповідальність за турботу про дітей.  

Не останню роль відіграють і механізми ЄС у царині освіти та науки. За 

останні десятиліття в Європі відбулися суттєві зміни в галузі освіти. Сьогодні 

у більшості країн ЄС кількість жінок із закінченою середньою й 

університетською освітою перевищує кількість чоловіків і становить 58% у 

межах усього об’єднання. Також жінки подолали гендерний розрив на 
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академічному рівні: вони становлять 41% серед докторів наук. Однак в 

окремих сферах освіти досі домінують традиційні гендерні стереотипи: 

чоловіки все ще переважають у математиці, інформатиці та інженерній справі. 

У той час як підвищення кваліфікації позитивно впливає на зайнятість, рівень 

оплати і працевлаштування жінок, незбалансованість в окремих сферах 

залишається чинником сегрегації на ринку праці. Політика у сфері освіти і 

навчання є важливим засобом гарантування гендерної рівності. Освітня 

програма «Сократ» і тренінгова програма «Леонардо да Вінчі» – приклади 

орієнтованих на майбутнє освітніх механізмів ЄС, що сприяють забезпеченню 

рівних можливостей жінок і чоловіків. 

Дієвими механізмами ЄС є також спеціальні заходи та програми, 

спрямовані на усунення гендерних стереотипів і залучення чоловіків до цієї 

проблематики. Активна участь як чоловіків, так і жінок у створенні нових 

стратегій з досягнення гендерної рівності є надзвичайно важливою умовою 

досягнення рівності між чоловіками та жінками. Вирішальною є стратегія 

запровадження гнучких трудових контрактів з метою сприяння гармонізації 

професійного і приватного життя як чоловіків, так і жінок. Спеціальної уваги 

заслуговують заходи, спрямовані на зміну виробничої культури чоловіків, 

включаючи адекватні схеми відпустки з догляду за дітьми обох батьків.  

ЄС також рекомендував країнам-членам вжити негайних заходів для 

гарантії належного рівня турботи про утриманців, які не є дітьми (наприклад, 

людей похилого віку), з метою запобігання вилучення жінок з ринку праці. До 

прикладу, ЄС заохочує роботодавців і професійні союзи запроваджувати 

гнучкий робочий графік, що дає змогу чоловікам або жінкам приділяти більше 

часу дітям та особам літнього віку (батькам).  

З питаннями зайнятості тісно пов’язані питання старіння націй і 

забезпечення фінансової стабільності національних пенсійних систем. Для їх 

вирішення в ЄС розроблено спільні засади пенсійного забезпечення, на 

підставі яких кожна з держав-членів у власному національному контексті 
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розробила стратегію для забезпечення адекватних і стабільних пенсій, рівних 

для обох статей. 

Насильство щодо жінок, зокрема домашнє насильство – одна з 

найсерйозніших форм порушення прав людини і водночас один з 

найпоширеніших злочинів: кожна п’ята жінка в Європі стає жертвою 

насильства. Фінансові витрати через насильство проти жінок становлять 

приблизно 34 млрд євро на країну РЄ щорічно та 555 євро на одну особу 

населення [167]. 

Насильство проти жінок універсальне за віком, класом і походженням. 

Правопорушники та жертви трапляються серед усіх верств населення. 

Страждають не лише безпосередні жертви, психологічних травм зазнають 

також діти – свідки насильства.  

Отримати правдиву статистичну інформацію про насильство проти жінок 

досить складно, оскільки часто його вважають приватною справою й багато 

жінок не повідомляють про прояви насильства щодо них з особистих 

міркувань або ж піддаються на тиску з боку сімей чи громади. Заниження 

звітних показників доповнюється поганою організацією розслідувань, 

судового переслідування та системи покарань. Багато справ не доходять до 

суду або кривдники отримують мінімальне покарання. Нечутливе ставлення 

до жертв під час слідства та судового процесу часто стає причиною повторної 

віктимізації. Це знеохочує жінок повідомляти про випадки насильства, 

особливо враховуючи те, що через нестачу достатнього захисту такі 

повідомлення підвищують ризик повторного насильства. 

У Декларації про усунення насильства проти жінок, прийнятій ООН у 

1993 р., йдеться про те, що «насильство проти жінок є втіленням історично 

асиметричних владних відносин між чоловіками та жінками, які призвели до 

домінування чоловіків й дискримінації жінок з боку чоловіків, а також до 

недопущення повноцінного розвитку жінок. Тому насильство проти жінок є 

одним з ключових соціальних механізмів, з допомогою яких жінок 

примушують до підрядної ролі щодо чоловіків» [171]. Декларація класифікує 
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насильство проти жінок на три категорії: насильство, що відбувається в родині 

(домашнє насильство); насильство, що відбувається у суспільстві; насильство, 

яке чинить чи виправдовує держава. 

Міжамериканська конвенція про попередження, покарання та ліквідацію 

насильства проти жінок визначає насильство проти жінок як «будь-яку 

засновану на гендері дію чи поведінку, що призводить до смерті, фізичної, 

сексуальної, психологічної шкоди або страждань жінок як у публічній, так і в 

приватній сферах» [222]. 

Жертвами домашнього насильства стають, переважно, жінки та дівчата, а 

кривдниками у більшості випадків виступають чоловіки. Окремі чоловіки 

також можуть потерпати від домашнього насильства, але його частота та 

жорстокість набагато менші за насильство над жінками. До того ж чоловіки 

можуть ставати жертвами насильства у відповідь на скоєні ними жорстокі дії. 

Як свідчать дослідження, між фізичним насильством над дітьми та домашнім 

насильством над жінками існує зв’язок; інші види домашнього насильства, 

такі як жорстоке поводження з літніми людьми та з чоловіками, менш 

досліджені. 

Беручи до уваги цю проблему, ЄС у 2018 р. ухвалив Конвенцію РЄ про 

запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок (далі – Стамбульська 

конвенція). Стамбульська конвенція є законодавчо закріпленим потужним 

інструментом, який «окреслює чіткі законодавчі межі та засади до боротьби з 

насильством проти жінок у країнах Європи та поза нею. Конвенція 

фокусується на комплексному підході: на запобіганні домашньому насильству 

(включаючи дітей, що могли бути свідками, а, отже, стали жертвами такого 

насильства), захисті постраждалих і провадженні судових справ щодо 

зловмисників. 

Підписавши цей документ, РЄ визнала насильство проти жінок і 

порушенням прав людини, і формою дискримінації водночас, а також 

підтвердила існування зв’язку між досягненням гендерної рівності та 

викоріненням насильства над жінками. З боку ЄС здійснюється контроль за 
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впровадженням Конвенції у країнах-членах (ефективність досягається шляхом 

скоординованої співпраці усіх залучених органів та установ, з особливим 

акцентом на громадські організації та парламентарів) [167]. 

Метою ЄС, згідно зі Стамбульською конвенцією, є запровадити правові 

механізми покарання за насильство проти жінок шляхом криміналізації таких 

діянь: 

-   фізичного насильства; 

-   сексуального насильства, включаючи зґвалтування, що недвозначно 

охоплює усі сексуальні активності з особою без її згоди, а також 

сексуальні домагання, жіноче обрізання, примусову стерилізацію, 

примусове переривання вагітності, примусовий шлюб; 

-   злочинів в ім’я так званої «честі»; 

-   психологічного насильства; 

-   переслідування (сталкінг). 

Країни – учасниці ЄС, що ратифікували Стамбульську конвенцію, 

зобов’язалися: 

-   внести принцип рівності прав між жінками та чоловіками до своїх 

конституцій і законодавства; 

-   заборонити дискримінацію жінок, зокрема шляхом застосування санкцій; 

-   скасувати закони та процесуальні норми, що дискримінують жінок. 

Пропоновані Конвенцією стратегії запобігання насильству проти жінок 

охоплюють різні заходи – правові, соціальні, наукові та фінансові механізми 

регулювання та запобігання цьому явищу, зокрема: 

-   проведення кампаній з підвищення обізнаності суспільства щодо 

насильства проти жінок, сімейного насильства, їхніх ознак, форм, 

способів протидії, місця та способів отримання допомоги для 

постраждалих; 

-   пропагування й тлумачення у закладах освіти принципів рівноправності 

та поваги у міжстатевих стосунках з метою виховання поколінь з меншою 

кількістю сексистських, мізогінних переконань і гендерних стереотипів; 
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-   підготовку кадрів, що спеціалізуються на запобіганні й виявленні 

насильства чи нерівноправності, з’ясуванні потреб постраждалих, 

недопущенні повторної віктимізації, здатних налагоджувати і 

підтримувати міжвідомчу співпрацю; 

-   програми профілактчного втручання та лікування осіб, які вчинили 

домашнє насильство або злочини на сексуальному ґрунті, спрямовані на 

навчання ненасильницькій поведінці, відповідальності за власні дії та 

перегляд ставлення до жінок. 

Заходи з підтримки та захисту постраждалих можуть поєднувати такі 

складові: 

-   затвердження виконавчих документів для невідкладного обмеження 

кривдникам доступу до сімейного притулку та видання заборонних чи 

захисних судових приписів; 

-   забезпечення інформування постраждалих про їхні права, місця і способи 

отримання допомоги; 

-   забезпечення роботи спеціалізованих допоміжних служб як основної 

опори для жінок – жертв насильства; 

-   заохочення свідків і фахівців, що працюють з жінками (медики, соціальні 

працівники, психологи) повідомляти про випадки насильства, адже про 

більшість випадків насильства над жінками не повідомляється; 

-   забезпечення захисту і підтримки дітей – свідків насильства. 

Спеціалізовані допоміжні служби мають надавати як коротко-, так і 

довгострокові послуги й забезпечувати гендерно чутливий підхід, 

адаптований для задоволення потреб жертв (часто специфічних груп: молодих 

жінок, жінок-мігранток, жінок з обмеженими можливостями). Служби повинні 

працювати по всій країні, бути доступними для всіх постраждалих та їхніх 

дітей (працювати зрозумілою для них мовою), мати кваліфікований персонал 

(здатний надати негайну медичну допомогу, провести судмедекспертизи та 

консультації, забезпечити тривалий психологічний нагляд тощо), достатні 

кошти та змогу розширювати права постраждалих. 
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Стамбульська конвенція надає країнам-учасницям комплексну юридичну 

базу, пропонує стратегії та заходи, засновані на найкращому досвіді 

запобігання і протидії насильству щодо жінок та домашньому насильству. 

Конвенція покликана як поліпшити становище жінок, так і зміцнити повагу до 

прав людини за умови ратифікації її достатньою кількістю держав. На січень 

2018 р. Стамбульську конвенцію підписали 46 країн та ЄС. У червні 2018 р. 

депутати ЄП закликали держави – члени ЄС, які не ратифікували 

Стамбульську конвенцію, ухвалити цей документ.  

Викорінення всіх форм насилля щодо жінок є одним із пріоритетів ЄС. 

ЄК реалізує спеціальні програми й фінансує проекти у сферах просвіти, 

спрямовані на запобігання насилля й забезпечення підтримки жертв 

жорстокого поводження та торгівлі людьми. Оскільки боротьба з насильством 

належить до сфери відповідальності країн – членів ЄС, ЄК започаткувала 

багато ініціатив у цьому напрямі з метою кооперації зусиль країн-членів і 

гармонізації відповідних заходів, спрямованих на боротьбу з такими 

злочинами. Боротьба з торгівлею жінками є частиною ширшого напряму 

діяльності ЄС – боротьби з торгівлею людьми.  

Отож, гендерна проблематика ЄС включена до цілісної системи 

громадянської солідарності з досягнення соціального добробуту, а не 

виокремлена як галузь. Також маємо підстави стверджувати, що політика ЄС 

з питань гендерної рівності представлена у формі комплексної та чітко 

структурованої системи концепцій і стратегій. На основі десятилітнього 

досвіду більше ніж 20 держав – членів ЄС вироблено спільний стандарт 

трактування та реалізації гендерної рівності щодо обох статей на всіх щаблях 

суспільної взаємодії – від приватного до публічного життя. 

Окремим наскрізним механізмом запровадження гендерних стратегій у 

ЄС є гендерне бюджетування, що означає оцінювання бюджетів з гендерної 

позиції, включення гендерних перспектив на всіх стадіях бюджетного процесу 

ЄС, переструктурування доходів і витрат з метою досягнення гендерної 
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рівності. Урахування гендерної перспективи при створенні державного 

бюджету передбачає: 

-   визначення користі, яку громадяни отримують від витрат державного 

бюджету;  

-   оцінювання впливу бюджетної політики на жінок і чоловіків, а також 

перерозподіл ресурсів (фінанси, послуги, час і роботу) у сфері соціальної 

й сімейної опіки та репродукції;  

-   аналіз гендерного впливу в секторах державного втручання й 

запровадження гендерного бюджету в усіх сферах, включаючи освіту, 

добробут, соціальні послуги, охорону здоров’я, зайнятість, транспорт, 

забезпечення житлом тощо;  

-   підтримку процесу створення бюджету «знизу» шляхом залучення до 

нього усіх громадян – чоловіків і жінок – та зацікавлених партнерів з 

метою визначення різних специфічних потреб і належних заходів для їх 

задоволення;  

-   визначення відповідності розподілу ресурсів для різних потреб жінок і 

чоловіків;  

-   урахування гендерного аналізу й впливу на всіх етапах бюджетного 

процесу, включаючи проектування, визначення, реалізацію, моніторинг 

та оцінювання;  

-   використання державного бюджету для визначення політичних 

пріоритетів і пошук специфічних засобів, механізмів й заходів державної 

політики з досягнення рівності між жінками та чоловіками;  

-   переоцінку пріоритетів і перерозподіл державних витрат без збільшення 

загального обсягу державного бюджету;  

-   визначення загальної ефективності державних витрат відповідно до 

встановлених пріоритетів і зобов’язань, зокрема у контексті політики 

рівних можливостей між жінками й чоловіками щодо перерозподілу 

державних ресурсів і послуг.  
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Запровадження гендерного бюджету вимагає координації діяльності 

різних міністерств, залучених до його формування, – міністерства економіки, 

фінансів, міністерств або відділів, відповідальних за гарантування рівних 

можливостей, а також широкої громадськості, зокрема жіночих НУО, бізнес-

асоціацій тощо. 

Отже, в межах ЄС застосовуються різні інституційні механізми реалізації, 

удосконалення та впровадження гендерної рівності. Серед них: правовий (до 

прикладу механізми покарання за насильство проти жінок шляхом 

криміналізації визначених неправомірних діянь); економічний (інвестиції в 

курси підвищення кваліфікації для жінок у тих галузях, де жінки представлені 

найменше, з метою зміцнення їхньої конкурентоспроможності та подолання 

гендерних стереотипів); соціальний (всебічне розкриття, самореалізація 

творчого соціального потенціалу жінок і чоловіків, наприклад, шляхом 

запровадження декретної відпустки для татів; гнучкий робочий графік, що дає 

змогу чоловікам або жінкам однаково приділяти час дітям та особам літнього 

віку); функціональний (узгодити засоби для розробки та втілення в життя 

планів з гармонізації гендерних відносин, таких як Стратегія ЄС з гендерної 

рівності на 2016–2019 рр.); інституційний (що визначає організаційне 

середовище та повноваження структур, які беруть участь у формуванні й 

реалізації гендерної політики, до прикладу, створення посад урядових 

уповноважених з гендерної політики). 

 

3.2. Гендерні індекси як важливий індикатор гендерних відносин  

Ефективність гендерної політики значною мірою залежить від повноти і 

достовірності інформації (статистичних показників), на яку вона спирається. 

Враховуючи це, 2007 р. створено Європейський інститут з питань гендерної 

рівності (ЄІГР) що знаходиться у Литві [234], – автономний орган ЄС для 

сприяння та поширення ідеї гендерної рівності, включаючи об’єднання та 

організацію гендерного підходу у всіх напрямах політики ЄС та кожної 

країни – члена ЄС.  
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 Основним завданням ЄІГР є підтримка усіх (без винятку) інституцій ЄС 

у справі сприяння гендерній рівності та боротьби з дискримінацією за ознакою 

статі шляхом надання методологічно-інформаційної підтримки. Інститут є 

також центром документації та бібліотекою, відкритою для широкої 

громадськості. Більшість фондів установи оцифровані й доступні онлайн. 

Як зазначається на сайті Інституту, діяльність ЄІГР охоплює декілька 

напрямів, а саме проблематику Пекінської платформи дій, Індексу гендерної 

рівності, гендерної пріоритезації, гендерно зумовленого насильства, питання 

гендерної рівності, тренінги з гендерних питань. 

Серед основних напрямів діяльності ЄІГР: збір, аналіз і розповсюдження 

інформації про гендерну рівність, у тому числі результатів досліджень й 

успішної досвіду впровадження рівних прав і можливостей; пропозиції 

стосовно напрямів досліджень; удосконалення методології збору і 

накопичення інформації (особливо, гендерно дезагрегованої); розробка і 

поширення методологічних інструментів інтеграції гендерної рівності у 

стратегії ЄС та в національні політики; проведення досліджень з питань 

гендерної рівності в Європі; започаткування й координація Європейської 

мережі гендерної рівності та ін. [194].  

До правління інституту входять вісімнадцять представників держав – 

членів ЄС, призначених Радою, та один представник ЄК. До складу 

Експертного форуму інституту входять призначені державами-членами 

делегати, (28 представників), ЄП (2 представники) та ЄК (3 представники), 

включаючи представників недержавних організацій роботодавців і 

працівників ЄС. 

Правління ЄІГР схвалює річну та середньострокову програми діяльності, 

а також бюджет інституту. Експертний форум як консультативний орган надає 

рекомендації щодо сфери гендерної рівності, базуючись на найновіших 

статистичних показниках. Очолює ЄІГР директор, який є його офіційним 

представником, відповідає за управління інститутом та імплементацію річної 

програми.  
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Як автономний орган ЄІГР діє в межах політики та ініціатив ЄС. Основні 

цілі та завдання ЄІГР визначили ЄП і РЄС у своєму Регламенті про заснування, 

відвівши йому головну роль у вирішенні проблем рівності між жінками та 

чоловіками в Європі. На програмний період 2016–2019 рр. окреслені три 

стратегічні завдання ЄІГР: 

-   забезпечення високоякісних досліджень і накопичення інформації для 

підтримки обґрунтованішого та більш доказового ухвалення рішень 

політичними діячами й іншими ключовими зацікавленими сторонами, що 

працюють задля забезпечення гендерної рівності; 

-   якісне управління всіма знаннями, виробленими ЄІГР, для забезпечення 

своєчасного та інноваційного спілкування, яке відповідає цільовим 

потребам ключових зацікавлених сторін; 

-   відповідність адміністративним і фінансовим стандартам. 

Основна консультаційна платформа ЄІГР – це Єврогендерна мережа, яка 

дає змогу користувачам обмінюватися ресурсами, знаннями та успішним 

досвідом у сфері забезпечення гендерної рівності [235]. Користувачами 

консультаційної платформи ЄІГР є близько 10 тисяч дослідників, експертів, 

політиків із держав – членів ЄС та різних інституцій. 

У 2019 р. ЄІГР здійснив четверте видання звіту під назвою «Індекс 

гендерної рівності: до фінішної прямої нам все ще далеко» [102]. У ньому 

подано оцінки забезпечення гендерної рівності у кожній країні ЄС, а також 

запропоновано шкалу й індикатори порівняння ситуації з дотримання та 

впровадження політики рівних прав. Звіт застосовується як один з ключових 

механізмів з моніторингу дотримання рівних прав жінок та чоловіків і 

забезпечення потреб обох статей. До прикладу, з моменту видання звіту в 2017 

р. показник гендерної рівності в сукупності на рівні ЄС зріс лише на 1 бал і 

сьогодні становить 67,4 бала із максимально можливих 100 балів. У списку 

країн – чемпіонів з дотримання рівних прав лідирує Швеція із загальним балом 

83,6. За нею йде Данія із балом 77,5. Греція та Угорщина отримали найнижчі 

оцінки порівняно з іншими країнами – членами ЄС: лише по 52 бали кожна. 
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Країною, що досягла найбільшого прогресу в усуненні гендерної 

дискримінації, є Португалія, – вона поліпшила свій показник на 3,9 бала 

порівняно з 2017 р., за нею йде Естонія з різницею в 3,1 бала. З 2005 р. індекс 

гендерної рівності загалом у ЄС поліпшився лишень на 5,4 бала [94].  

ЄК підтримує збір специфічної статистичної інформації, яка характеризує 

еволюцію низки важливих індикаторів, наприклад, розриву в оплаті праці за 

гендерною ознакою, догляду за дітьми, частки жінок і чоловіків в ухваленні 

рішень у політиці, у використанні вільного часу тощо. У своєму щорічному 

звіті щодо рівності між чоловіками і жінками ЄК аналізує еволюцію ключових 

індикаторів у сфері гендерної рівності.  

Широким спектром розподіленої за статевою ознакою інформації, а також 

спеціальних статистичних публікацій володіє Євростат. Переважну більшість 

статистичної інформації стосовно соціальної сфери становлять гендерно 

сегреговані показники, доступні для загалу на офіційній вебсторінці 

Євростату.  

Гендерні індекси, або гендерно чутливі індикатори,  посідають важливе 

місце в системі індикаторів розвитку держави. Це унікальний інструмент, що 

синтезує складне та багатомірне поняття гендерної рівності у зручний для 

користування показник, який легко піддається інтерпретації. Такі відомості 

служать для підсилення методологічного планування політики та 

використовуються як «інформаційний механізм» регулювання гендерної 

політики на рівні ЄС. Робота над розробкою індексу гендерної рівності 

розпочалася ще 2010 р. і завершилася презентацією результатів на конференції 

у Брюсселі у червні 2013 р. [194].  

Для порівняння стану гендерних відносин у країнах ЄС 

використовуються такі показники:  

-   робота (позиції чоловіків і жінок на ринку праці, тривалість трудового 

життя, якість роботи і соціальний захист); 

-   гроші (розрив між доходами чоловіків і жінок, а також ризик бідності); 

-   знання (кількість чоловіків і жінок, які здобувають освіту різного рівня); 
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-   час (обсяг часу, що витрачається на неоплачувану діяльність, в тому числі 

з догляду за дітьми та на домашню роботу, участь у культурних заходах і 

тощо);  

-   влада (репрезентативність чоловіків і жінок у політичній та економічній 

сферах); 

-   здоров’я (доступ до структур охорони здоров’я) [192]. 

Крім того, важливими додатковими показниками вважаються насильство 

проти жінок, або гендерно зумовлене насильство (зокрема, фізичне, 

сексуальне та психологічне), стереотипи та упередження, які перешкоджають 

поліпшенню ситуації у забезпеченні більшої рівності статей; міжсекторальна 

нерівність [167].  

Індекс оцінює вплив гендерної політики загалом у ЄС та окремо в 28 

країнах – членах. Індекс може набувати значень від 1 до 100, де 1 означає 

абсолютну нерівність, а 100 – повну рівність. Загалом у ЄС індекс гендерної 

рівності становить 67,4, тобто гендерну рівність забезпечено трішки більше 

ніж наполовину. Проте більше половини країн ЄС отримали бал нижчий за 60, 

це свідчить про те, що у більшості європейських країн не забезпечено рівності 

прав і можливостей для чоловіків і жінок навіть наполовину. Найкращою є 

ситуація зі станом здоров’я жінок і чоловіків, а найгіршою – з розподілом 

владних повноважень. Подібні результати надають й інші міжнародні звіти, 

наприклад Глобальний звіт про гендерний розрив, оцінюючи стан гендерних 

відносин у різних сферах публічного життя. Глобальний звіт про гендерний 

розрив (Global Gender Gap Report, GGGR) – це комплексний звіт-порівняння 

країн світу Всесвітнім економічним форумом за рівнем гендерної нерівності, 

який вимірюється глобальним індексом гендерного розриву. 

Директор ЄІГР В. Лагбаркк, презентуючи VI звіт, зазначила: 

«Європейська Комісія та Парламент ЄС зараз перебувають на стадії 

формування нових стратегій, тому важливо, щоб питання дотримання 

гендерної рівності отримало пріоритетну наскрізну роль». Зважаючи на такий 

незначний прогрес в реалізації рівних прав і можливостей на рівні ЄС, Комісар 
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ЄС з питань правосуддя, прав споживачів і гендерної рівності В. Юрушева 

повідомила, що наступний 2020 р. проголошено роком балансу професійного 

та приватного життя [194]. 

У площині владних повноважень онлайн-платформа Індексу гендерної 

рівності подає добірку інформації про політичні ініціативи країн ЄС зі 

забезпечення гендерної рівності. У цій базі даних можна здійснювати пошук 

ініціатив за словами у назві, а також за країною, роком ухвалення, сферою 

застосування, національним чи регіональним рівнем. Наприклад, щодо 

аспектів влади зібрано 114 національних ініціатив і 68 регіональних. 

Найбільше політичних ініціатив у сфері подолання насильства: 392 – 

національного рівня та 86 – регіонального [196].  

Четвертий випуск Індексу гендерної рівності містить оцінку чотирьох 

відрізків часу: 2005, 2010, 2012, 2015 та 2019 рр. загалом для ЄС, а також для 

окремих держав-членів. Це дає достатньо інформації для оцінювання поступу 

у сфері гендерної рівності протягом останнього десятиліття. Прогрес у 

досягненні гендерної рівності в 28 країнах – членах ЄС є очевидним, але 

водночас досить повільним. Його порівнюють із рухом равлика. До прикладу, 

індекс гендерної рівності для ЄС-28 показав, що загальний індекс з 2005 р. зріс 

лише на 5,4 бала. Це свідчить про те, що держави –  члени ЄС, як і ЄС загалом, 

все ще мають багато прогалин і сфер, що потребують вдокладення зусиль для 

поліпшення становища жінок і відносин у суспільстві. 

Найбільші досягнення з гендерної рівності протягом останнього 

десятиліття зафіксовані у сфері охорони здоров’я (загальний бал 88,1, що зріс 

на 2,2 бала порівняно з 2005 р.). Серед 28 країн – членів ЄС за цим показником 

лідирують Швеція, Велика Британія та Мальта. Найгірша ситуація в Румунії, 

Болгарії та Латвії. В середньому жінки в ЄС живуть на шість років довше, ніж 

чоловіки (84 роки проти 78 років). Задоволеність своїм здоров’ям серед 

громадян ЄС з 2005 р. зросла, хоча 33% жінок і 28% чоловіків не вважають 

себе здоровими. Однак, хоч саме цей показник зріс найбільше, його оцінка 
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залишається найнижчою з усіх інших тематичних (робота, гроші, час, здоров’я 

та гендерно зумовлене насильство) індикаторів.  

Найменший прогрес у досягненні рівності між чоловіками та жінками 

зафіксований за індексом «час»: показник знизився у 12 країнах, коли йдеться 

про час використання праці жінок і чоловіків. До прикладу, звіт за 2019 р. 

показав, що тільки кожен третій чоловік (34% в Європі) щоденно займається 

приготуванням їжі та домашньою роботою порівняно з майже 79% жінок, які 

беруть на себе цей обов’язок. Відповідно чоловікам залишається більше часу 

на власні потреби, саморозвиток, спортивні, культурні ініціативи й дозвілля. 

Останній випуск звіту ЄІГР містить важливі методичні оновлення. Окрім 

політичного та економічного впливу, в ньому враховано, хто стоїть за 

заголовками світових новин (медіа-сектор), кому належить контроль 

ключових фінансових ресурсів, на які саме теми спрямовуються сучасні 

дослідження, хто ухвалює рішення у спортивному світі ЄС та ін. Ці та інші 

виміри (похідні запитання) тепер є невід’ємною складовою оцінки ЄІГР за 

сімома індексами (робота, гроші, час, влада, здоров’я, освіта, насильство проти 

жінок). Уперше Індекс також враховує здорову та ризиковану поведінку жінок 

і чоловіків: хто вживає здорову їжу і регулярно займається спортом, наскільки 

поширеними є звички паління та вживання алкоголю серед жінок і чоловіків у 

ЄС. Відповіді на такі тематичні (більш деталізовані запитання) впливають на 

остаточний показник індексу у сфері охорони здоров’я, роблять його більш 

показовим. 

Планується оновлювати індекс гендерної рівності кожні два роки аж до 

його остаточного підсумування наприкінці 2019 р. З 2020 р. індекс (звіт ЄІГР) 

буде оновлюватися та публікуватися онлайн щорічно, щоб більш чітко 

демонструвати, як гендерна рівність розвивається у часі та просторі, надавати 

можливість розробникам політики та іншим зацікавленим сторонам на 

національному рівні й загалом в ЄС використовувати таку інформацію для 

ефективного забезпечення рівності жінок і чоловіків у Європі та поза її 

межами. 
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Такі індикатори, опубліковані в тематичних доповідях і звітах, 

відстежують, порівнюють та оприлюднюють багато міжнародних (ПРООН, 

Всесвітній економічний форум та ін.) і регіональних (ЄІГР, Економічна 

комісія ООН для Африки) організацій. Як свідчать ці звіти, країни – члени ЄС 

посідають перші місця у глобальних рейтингах ефективності впровадження 

гендерної політики. Серед найбільш значущих звітів варто виокремити такі: 

-   Індекс людського розвитку (Human development repot), запроваджений з 

1995 р. ПРООН; 

-   Щорічний Індекс глобального гендерного розриву (The Global Gender Gap 

Index), запроваджений з 2006 р. Всесвітнім економічним форумом (World 

Economic Forum);  

-   Індекс економічних можливостей жінок (Women’s Economic Opportunity 

Index), запроваджений 2010 р. журналом «Економіст»; 

-   Індекс соціальних інститутів і гендеру (Social Institutions and Gender Index, 

SIGI), запроваджений 2007 р. Центром розвитку Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР); 

-   Індекс гендерної справедливості (Gender Equality Index, GEI), 

запроваджений «Соціальним оглядом» (Social Watch: poverty eradication 

and gender justice); 

-   Індекс гендерної рівності країн ЄС (Gender Equality Index), 

запроваджений ЄІГР (перший звіт 2005 р.) (The European Institute for 

Gender Equality, EIGE). 

Окрім ЄІГР, до виконання функції моніторингу забезпечення гендерної 

рівності інститути ЄС активно залучають громадські організації. Одна з них – 

Європейське жіноче лобі  (ЄЖЛ), найбільша парасолькова організація жіночих 

громадських об’єднань у ЄС [178], спрямовує свою діяльність на вирішення 

питання рівних можливостей жінок і чоловіків у ЄС та у країнах – сусідах ЄС. 

До ЄЖЛ входять організації всіх 28 країн – членів ЄС та країн- кандидатів, а 

також 20 загальноєвропейських організацій. Засноване 1990 р. ЄЖЛ сьогодні 

налічує понад 2500 організацій з 31 країни. Основними напрямами роботи 
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ЄЖЛ є боротьба з насильством щодо жінок, лобіювання ролі жінки у політиці, 

економічна незалежність жінок, жінки-біженки та шукачі притулку й захист 

прав неповнолітніх жінок (дівчат).  

В основу діяльності організації покладено такі цінності:  

-   рівність – між жінками й чоловіками в усіх сферах громадського та 

приватного життя;  

-   солідарність – з усіма жінками і чоловіками, які зазнають вилучення, 

дискримінації, пригнічення та насильства;  

-   повага – до відмінностей і розмаїття;  

-   паритет – особливо щодо ухвалення рішень;  

-   свобода – для всіх жінок з метою самостійного вирішення питань 

особистої/фізичної недоторканності та вибору;  

-   мир – пропагування культури миру; справедливість – для всіх;  

-   наснаження, розширення прав і можливостей – для усіх жінок;  

-   співпраця і консенсус – у трактуванні відмінностей і конфліктів; 

-   відповідальність – перед усіма та спонсорами;  

-   відкритість і прозорість – стосовно комунікації і методів роботи;  

-   незалежність – від будь-якої релігійної чи партійної організації.  

ЄЖЛ тісно співпрацює з ЄС, РЄ та ООН з адвокатування ідей гендерної 

рівності та збільшення кількості жінок у політичних структурах, а також бере 

участь у соціальних кампаніях стосовно представництва жінок у публічному 

житті (наприклад, медійні кампанії у Чехії щодо привернення уваги до 

голосування за жінок).  

Серед напрямів роботи організації – просування жінок у політиці та на 

керівні посади. При цьому показовою є ідея поширення так званого 

менторства – одного з ефективних механізмів (позитивних заходів і прикладу 

«досягнень») залучення жінок до політики. Зокрема, у 2013 р., перед виборами 

до ЄП 2014 р., ЄЖЛ започаткувала Мережу європейського політичного 

менторства у рамках «Кампанії 50/50» з метою  збільшити представництво 

жінок в інституціях влади на рівні ЄС [184].  
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Скандинавські вчені наголошують, що для мобілізації жінок і залучення 

їх до політики необхідно поєднувати вплив «зсередини» із тиском «ззовні». 

Важливими чинниками цього процесу є як потужне громадянське суспільство 

з жіночими рухами феміністського (тобто критичного до нерівності) 

спрямування, так і жіночі організації, закорінені в політичні структури 

(наприклад, жіночі партійно-політичні асоціації, секції чи мережі) [5, c. 39]. 

Прикладом такої організації є створена у рамках Європейського форуму за 

демократію і солідарність (European Forum for Democracy and Solidarity) 1994 

р. Робоча група жінок, що працює і сьогодні, а її ключовою метою є вирішення 

гендерних аспектів утвердження демократії й підвищення статусу жінок у 

країнах з перехідною економікою [195]. У деяких країнах для розв’язання 

проблеми малої залученості жінок у політику створені свої організації і групи, 

що не входять до загальноєвропейської мережі. Наприклад, у Хорватії 2010 р. 

лівоцентристські партії створили так звану «Кукуріку коаліцію» [207], одне із 

завдань якої – подолання гендерної нерівності.  

Отже можемо стверджувати, що на мережу коаліцій жіночих організацій 

і груп, тобто на ЄЖЛ, покладено завдання впливу на регулювання гендерної 

політики на рівні ЄС «знизу». Підсумовуюючи, можемо стверджувати, що 

модель реалізації гендерної політики ЄС об’єднує три основні елементи – 

механізми, які діють на рівні інституцій політики і держави: ухвалення 

політичних рішень (так званий вплив «зверху» з боку наднаціональних 

інститутів ЄС), на рівні громадських ініціатив (представлених, передусім, 

жіночим рухом, так званий вплив «знизу») та «центральна дія» на рівні 

державних інститутів політики, економіки, сім’ї та культури країн-членів ЄС, 

що безпосередньо реалізовують політику рівних прав для усі громадян ЄС. 

Інституції та установи, які провадять дослідження та аналіз гендерних 

відносин у суспільстві та на рівні ЄС і публікують їх результати в 

статистичних звітах ЄІГР, виконують дорадчу (рекомендаційну) функцію 

шляхом використання інформаційно-наукового механізму. 
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Як випливає з викладеного, невід’ємною складовою інституційного 

механізму регулювання гендерних відносин є налагодження зв’язків, в тому 

числі з інститутами освіти та науки. Саме тому окремого висвітлення 

заслуговує роль інституту освіти та науки, зокрема гендерних студій, у 

гармонізації гендерних відносин.  

 

3.3. Гендерні студії у гармонізації гендерних відносин у ЄС  

Становлення гендерної теорії зумовило у 80–90-х рр. ХХ століття появу 

та розвиток гендерних досліджень, значення яких важко переоцінити. 

Гендерні дослідження – це напрям наукових досліджень у соціології, 

політології, історії, психології та інших галузях знань, що має 

міждисциплінарний характер і присвячений феномену статі в її соціальних 

вимірах. У науковій літературі часто трапляється синонімічний термін 

«гендерні студії» (від англ. gender studies). Центральними категоріями 

гендерних студій є гендер та опозиція «маскулінність і фемінність», крізь 

призму яких досліджуються різні аспекти соціальних відносин – класові, 

расові, міжнаціональні, політичні, рольові та інші [34, c. 69]. Поява гендерних 

досліджень в Європі зумовлена зміною ролі жінки в суспільстві в останній 

роки ХХ ст., що стало своєрідною відповіддю на потужний рух фемінізму, ще 

відомий як «жіноча революція». 

У процесі регулювання гендерних відносин у Європі з кінця 80-х р. ХХ 

ст. багато уваги приділено постійному моніторингу та фаховим дослідженням 

з питань гендерної рівності на рівні інституту науки та освіти. Це дало змогу 

ухвалити низку законодавчих актів у сфері політики гендерної рівності, тобто 

вдосконалити інституційні засади регулювання гендерних відносин в 

європейських країнах та ЄС загалом. Інституціоналізація гендерних 

досліджень у вищих навчальних закладах розпочалася також наприкінці 80-х 

років [139]. Мережі дослідницьких організацій, які вивчали питання жінок, 

почали стрімко розвиватися, а їхніх представників стали частіше залучати на 

волонтерських засадах як експертів до діяльності дорадчих комітетів і рад.  
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Інституціоналізація гендерних досліджень, що є частиною комплексного 

процесу формування інституційних засад регулювання гендерних відносин у 

Європі, має не фрагментарний, а загальний характер і стосується усіх 

навчальних закладів ЄС. Результати гендерних досліджень постійно 

використовують у своїй роботі органи влади на рівні ЄС. Такі гендерні 

дослідження зазвичай провадяться з метою визначити цілі гендерної політики, 

удосконалити планування статей видатків або внести поправки до текстів 

законів про бюджет у певній галузі. При цьому використовується спеціальна 

методика, що враховує структуру галузі, особливості бюджетного процесу й 

урядових процедур, планування, а також потреби жінок і чоловіків. Усі 

європейські гендерні дослідження є політично спрямованими, мають 

соціально виражену мету – сприяти усуненню всіх видів гендерної нерівності 

[142, c. 22–23].  

Основним об’єктом європейських гендерних досліджень є жінка й 

соціально-політичні відносини між статями, а основні завдання після другої 

хвилі руху фемінізму такі:  

-   забезпечити критичну перспективу дискусії з проблем жіноцтва; 

-   зрозуміти поліморфність феміністських підходів, а також важливість 

філософського осмислення сучасних феміністських досліджень;  

-   поглибити знання про розмаїття дослідницьких методологій у жіночих 

студіях;  

-   сприяти усвідомленню філософських та етикоморальних аспектів, що 

виникають у процесі гендерних досліджень; 

-   осмислити зміщення акценту в феміністській теорії та методології у 

напрямі до філософії [62]. 

Проблематика гендерних досліджень зазвичай охоплює проблеми 

ідентичності та репрезентацій, конструкції маскулінності та фемінності в 

міжнародному масштабі; сім’ї, права та різних дискурсів гендеру; теорії 

інакшості; роботи й освіти; насильства за ознакою статі та порушення прав; 

феміністського руху і феміністської теорії. Маскулінність і фемінність – дві 
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основні категорії гендерних досліджень, які узагальнюють нормативні 

уявлення та настанови стосовно того, якими мають бути і чим повинні 

займатися чоловіки та жінки у визначеному суспільстві та у конкретну епоху, 

тощо [12, c. 8-9]. 

Ставлення до гендерних досліджень історично змінювалося, часто до 

крайнощів. Від повного їх ігнорування як «псевдонаукових» досліджень, 

насамперед через несприйняття жіночого руху, поступово формується 

виважене ставлення як до ефективного інструменту соціального і 

культурологічного аналізу історії взаємовідносин обох статей. У сучасній 

Європі гендерні дослідження динамічно розвиваються і провадяться як на базі 

державних, наукових та освітніх установ, так і за підтримки громадських 

жіночих організацій і рухів. Гендерні студії мають міждисциплінарний 

характер і стосуються низки соціально-гуманітарних, політико-економічних і 

навіть природничих дисциплін [34].  

Термін «гендерні студії» часто трактують як загальну назву 

методологічного підходу до вивчення чинників, процесів і результатів 

соціального конструювання гендеру, а також як результат упровадження 

політики рівних прав і можливостей для чоловіків і жінок на глобальному й 

регіональному рівнях [74, c. 9].  

Гендерні студії є невід’ємною складовою процесу регулювання 

гендерних відносин в ЄС й охоплюють такі наукові напрями:  

-   жіночі студії – вивчення жінок та їхнього досвіду;  

-   феміністські студії – вивчення, передусім, владних відносин, патріархату, 

андроцентризму;  

-   чоловічі студії – вивчення нерівності та ієрархії, владних відносин серед 

чоловіків, досвіду і ролі чоловіків у суспільстві; 

-   студії про геїв і лесбійок – вивчення досвіду і життя геїв і лесбійок; 

-   квір-студії – вивчення об’єктів, ширших за попередні (категорії людей, 

які не вписуються у традиційну норму «жіноче-чоловіче»), критика 

гетеронормативності. 
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У 90-х роках у наукових колах ще точилися дискусії щодо доцільності 

застосування гендеру у теорії міжнародних відносин, та й загалом у 

феміністських дослідженнях. Зокрема, один з напрямів критики стосувався 

того, що використання гендеру як аналітичної категорії приховує інші форми 

утиску, поширені у світовій політиці [172].  

Протягом 1990–2019 рр. у європейських країнах поступово створюються 

дослідницькі організації й цілі асоціації, до ключових завдань яких віднесені 

підтримка проектів у сфері гендерних досліджень, розвиток теорії етики, 

справедливості та демократії, розширення перспектив соціальної політики за 

допомогою дослідницьких програм, міжнародної співпраці науковців, 

недержавних організацій, засобів масової комунікації, бізнесу та політиків, 

тобто зміцнення зв’язку між діяльністю різних інституційних механізмів для 

забезпечення гендерної рівності.  

Досягнення паритету жінок і чоловіків у різних сферах – від 

представництва в органах влади та участі в ухваленні державних рішень до 

розподілу заробітної плати – в багатьох країнах фіксуються за допомогою 

спеціального моніторингу розвитку й ефективності гендерної політики 

держави. На початку 2000-х років стало зрозуміло, що гендерних досліджень 

недостатньо для моніторингу дотримання рівних прав у ЄС. З урахуванням 

цього і ще низки інших чинників було створено агентство ЄС зі збору та 

аналізу відповідної інформації – Європейський інститут гендерної рівності, 

про який йшлося у попередньому підрозділі. 

Окрім наукових досліджень, важливим чинником громадянської 

активності і позитивних суспільних змін є освіта. «Освіту можна і доцільно 

здобувати не лише в певний обмежений період часу, а протягом усього життя», 

– вважають засновниці унікального для міжнародного досвіду навчального 

закладу – Жіночої народної школи у Скандинавії (м. Гетеборг, Швеція) [77, 

c.153]. Така «народна» школа є прикладом так званої низової ініціативи в 

освіті й жіночому русі. Авторки ідеї вже більше двадцяти років збирають у 

своїх стінах жінок різного віку, яким надається можливість самим обирати 
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програми навчання, курси та тренінги залежно від потреб, щоб краще 

інтегруватися та впевненіше почуватися у суспільстві. Ця школа є своєрідним 

освітнім хабом для дослідниць у сфері гендерної рівності з усієї Європи та з-

поза її меж [213].  

Унікальність Скандинавської жіночої народної школи, попри її структуру 

та зміст навчальних програм, полягає у тому, що:  

- школа поєднує жінок різного соціального походження, які повинні при 

цьому співпрацювати та вчитись одна в одної, ділитись досвідом заради 

власного розвитку та вдосконалення;  

- тут знаходить підтримку низова ініціатива, що походить із жіночого 

руху та громадських організацій;  

- школа дає можливість налагодити контакти з гендерними дослідницями 

та академічною спільнотою, стати частиною глобального нетворкінгу 

гендерної рівності.  

Засновниці школи часто наголошують на тому, що гендерну теорію та 

проблеми нерівності доцільно викладати зрозумілою для пересічних громадян 

мовою, щоб таким чином залучити людей з різних соціальних прошарків 

суспільства до громадських ініціатив.  

Інститут освіти – важливий чинник мобілізації людських ресурсів, 

зокрема, через «низову» активність. «Жіночі студії» розпочиналися з груп 

підвищення самосвідомості. Для них було важливо поєднати декілька методів 

одночасно: обов’язковими стали процедура представлення учасниць заходу, 

підвищення свідомості, партнерське писання, лекції, тренінги, візуальні 

техніки, що сприяли відкритості й формуванню вільної, творчої й дружньої 

атмосфери. Дихотомія «вчитель/учень» тут недоречна, визнали представниці 

жіночих студій, адже «ми всі викладаємо та вчимося, тобто кожен з учасників 

партнерського процесу виконує роль, яка проявляється залежно від внеску та 

зацікавленості у навчальному процесі» [66, c. 10]. 

Жіночі студії ґрунтуються на таких принципах феміністської методології: 

1) тріангуляція (одночасне поєднання декількох методичних стратегій) і 2) 
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партнерське (колаборативне) навчання як співпраця. А ще жіночі студії 

протиставляють власну міждисциплінарну орієнтованість традиційній 

«дисциплінарній спеціалізації й аполітичному об’єктивному знанню» [142, с. 

25]. Це означає, що вони охоплюють різні підходи, різні дисципліни 

(антропологію, біологію, філософію, медицину, право), застосовуючи їх для 

дослідження «досвіду жінок» у широкому значенні: жінок, представниць 

різних рас, різних соціальних прошарків, а також їхньої психології, фізіології, 

історії, антропології, мистецтва тощо. Для вивчення певної проблеми 

об’єднуються зусилля низки наук: психології, соціології та біології, або 

методологія філософії, економіки й політичних наук. Такий 

міждисциплінарний контекст дає змогу розглядати окрему досліджувану 

проблему з різних точок зору. Ключовими методологічними інноваціями 

гендерних студій можна вважати: 

- акцент на «досвіді» та важливості врахування думки кожного, хто 

претендує на вироблення знання або його інтерпретацію; 

- урахування важливості зв’язків між теорією та практикою; 

- колективний процес навчання; 

- навчання, зосереджене на здобувачеві знань [13]. 

На думку багатьох авторів, феміністська педагогіка значно розширила й 

доповнила поняття взаємодії, творчо розвинула ідеї прогресивної освітньої 

теорії, а також положення теорії «навчання у взаємодії» та вільного навчання. 

Феміністська педагогіка розглядає принципи демократичності, взаємодії, 

емпіричності, цілісності емоційного й пізнавального у навчанні як необхідні 

умови, що сприяють, насамперед, особистісним, а згодом і соціальним змінам. 

До того ж, феміністська концепція освіти тісно переплітається з принципами 

феміністської етики, а також сприяє розвиткові гуманніших знань та освіти . 

Жіночий рух, жіночі організації, феміністські ідеї помітно вплинули на 

формування інституційних засад регулювання гендерних відносин у Європі, 

сприяли збільшенню політичного представництва жінок в органах влади, 

налагодженню інституційних зв’язків між основними інституціями 
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європейського суспільства, – державою, освітою й наукою та сферою 

сімейного життя.  

На жаль, ще існують наукові сфери та спеціальності, у яких жінки  

представлені недостатньо. Жінки досить добре представлені в царині вищої 

освіти ЄС, водночас їх усе ще небагато в сферах вищої науки і технологій, на 

вищих щаблях академічної еліти. Сприяння залученню жінок у ці сфери та 

їхньому кар’єрному зростанню може піднести європейські дослідження та їх 

практичне застосування на якісно новий рівень. ЄС має на меті в 2020 р. 

збільшити частку випускників – спеціалістів у галузях математики, новітніх 

технологій до 15%, а також досягти в їхніх лавах гендерного балансу 50/50%. 

Нові можливості для жінок і чоловіків завдяки втіленню принципів гендерної 

рівності в освіті реалізуються в просторах гри та свободи, де відмовляються 

від муштри, агресії та дресирування на користь дипломатичності, тактовності 

й поваги.  

За останні роки політика гендерної рівності як у суспільстві загалом, так 

і в освітній сфері країн ЄС стала одним із пріоритетних напрямів діяльності. 

Вважається, що суспільство не може бути цілковито демократичним, якщо в 

ньому існують будь-які форми дискримінації, зокрема й гендерна. Значущість 

цієї проблеми підтверджують і наукові конференції, присвячені гендерній 

рівності у сфері вищої освіти, що відбуваються в Європі.  

У країнах Східної Європи гендерні студії зазвичай є результатом 

приватної ініціативи, хоча окремі кроки з інституалізації гендерних 

досліджень у цих країнах уже зроблено. До прикладу, у Румунії та Польщі 

магістратура з гендерних студій запроваджена ще на початку 2000-х років. 

Декілька років тому уряд Російської Федерації почав підтримувати 

Лабораторію гендерних студій Російської академії наук та Лабораторію 

розвитку гендерних студій Московського державного університету. 

Нещодавно і в Україні, на факультеті соціології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, у співпраці з Лундським університетом 

(Швеція) започатковано першу в Україні фахову магістерську програму з 
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підготовки дослідників гендерної проблематики. Гендерні студії та 

вузькофахові дослідження у цій сфері часто здійснюються в Україні за 

підтримки проектів міжнародно-технічної допомоги. Позитивним кроком 

стала розробка й затвердження МОН Стратегії упровадження гендерної 

рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір – 2020». 

У Європі «низова» жіноча активність сприяла тому, що питання гендерної 

рівності не лише зафіксовані в офіційних документах, а й втілені на практиці. 

Експерти з гендерної політики погоджуються, що одним із найважливіших 

чинників, спроможних допомогти збільшити кількість жінок, готових посісти 

керівні посади, є наявність у країні жіночого руху чи організацій, які 

порушують і відстоюють жіночі питання, починаючи від «низових» рівнів і 

завершуючи національним (засобами лобіювання, адвокатування, 

рекомендацій тощо). Відповідно інститут освіти та науки беззаперечно посідає 

вагоме місце у моделі інстиутціного формування та імплементації гендерної 

політики, виконуюючи регулятивну та монуторингову фунції. 

 Висновки до розділу 3 

ЄС є одним з найпоказовіших у світі прикладів ефективного формування 

інституційних засад регулювання гендерних відносин, подолання «гендерного 

розриву» і провадження «дружньої до жінок» політики. 

Поетапне впровадження інституційних засад регулювання гендерних 

відносин в ЄС передбачало реорганізацію основних інституцій суспільства 

(держави та політики, економіки, сім’ї та культури) та введення інституційних 

інновацій в основні сфери життя європейського суспільства. Особливо 

успішними на шляху до досягнення цілей гендерної політики в Європі ХХI ст. 

(2000–2019) були кроки у рамках «гендерної пріоритезації». 

Сучасний етап регулювання гендерних відносин у ЄС характеризується 

низкою інституційних інновацій, запроваджених з урахуванням попереднього 

досвіду і гендерних здобутків, причому як на державному рівні (гендерна 

пріоритезація державного бюджету, поширення гендерної статистики та 
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індексу гендерної рівності), так і на регіональному чи локальному рівнях 

(гендерний аналіз місцевих проектів тощо). 

Окрім цього, 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 

громадянського суспільства (приклад – діяльність 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 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 часу витрачається на неоплачувану діяльність, у т. ч. догляд за 

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-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 ЄІГР щодо ситуації з дотримання рівних 

прав в ЄС та кожній країні – члені ЄС). 
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Основою таких зв’язків є спеціальні заходи, ініційовані одним чи 

декількома одночасно інституціями ЄС, відповідальними за реалізацію 

політики гендерної рівності. Упровадження спеціальних заходів, тобто 

надання підтримки безперервному функціонуванню інформаційних, 

економічних, правових та/чи соціальних зв’язків, не було б таким успішним 

без його поєднання з політикою подвійного підходу ЄС, спрямованою на 

забезпечення рівних прав і можливостей для усіх громадян ЄС. 

Очевидним є той факт, що в процесі регулювання гендерних відносин у 

ЄС було приділено чимало уваги постійному моніторингу та фаховим 

дослідженням 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, або гендерно чутливі 

індикатори ЄС, що посіли важливе місце в системі індикаторів розвитку країн 

- членів ЄС. Гендерні індекси є унікальним інструментом, що синтезує складне 

та багатомірне поняття гендерної рівності у зручний для користування 

показник, який легко піддається інтерпретації.  

Гендерні дослідження у ЄС пройшли шлях від вивчення проблем, які 

стосувалися лише жінок, до гендерної проблематики (дослідження 

представників обох статей) і, насамкінець, на початку 2000-х років, до 

концепції «міжсекційності». Сьогодні більшість учених погоджуються, що 

жінок недоцільно вивчати через їхню колективну ідентичність, оскільки вони 

відрізняються расовою приналежністю, національністю, віком, класовою 

приналежністю, станом здоров’я тощо, і є незалежними індивідами. 

Результатом такого трактування проблеми стали концепції «міжсекційності» 

та «розмаїття». 

Отже в комлексній інституційній моделі формування та регулювання 

гендерної політики на рівні ЄС інститут збору статистичної інформації та 
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інститут науки й освіти відіграють хоч і дорадчу,  проте вкрай важливу, 

функцію у процесі іплементації гендерної політики ЄС (додаток 3). 
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РОЗДІЛ 4. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
Демократичне суспільство – це, передусім, суспільство з рівними 

можливостями для самовизначення та самореалізації всіх його членів, як 

чоловіків, так і жінок. Відтак, формування й функціонування в Україні 

гендерної політики та дотримання міжнародних гендерних стандартів є не 

тільки індикатором демократії, а й обов’язковою вимогою та передумовою 

успішної інтеграції України до Європейського співтовариства та міжнародної 

спільноти [2, с.44]. 

Стратегія становлення та утвердження гендерної рівності розглядається 

як світова мета, глобальний напрям розвитку всіх країн світу та основне 

завдання діяльності таких міжнародних організацій, як ООН, ОБСЄ та РЄ. 

Курс на членство в ЄС та Північноатлантичному альянсі (НАТО) є однією з 

головних стратегічних цілей України, закріплених у Конституції. Станом на 

2019 р. Україна уже є країною – учасницею ООН, РЄ та ОБСЄ, що надає їй не 

лише окремі привілеї та переваги, а й вимагає виконання міжнародних 

зобов’язань.  

Членство в ЄС – пріоритетний напрям зовнішньої політики України, що 

означає необхідність послідовної переорієнтації на чинну в провідних 

європейських державах модель соціальної ринкової економіки, перевагами 

якої є високий рівень соціальних стандартів і розвитку гуманітарної сфери, 

ефективний захист прав працівників, розвинена система соціального захисту 

та принцип гендерної рівності. З урахуванням цього і ще низки факторів 

протягом останніх років в українському суспільстві відбуваються істотні зміни 

щодо переосмислення та легітимації гендерних відносин і запровадження 

інституційних інновацій у процес становлення інституційного механізму 

регулювання таких відносин. Питання гендерної рівності поступово набуло 

визнання як невід’ємний елемент соціального ладу і стало складовою усіх 
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суспільних інститутів, закріпившись на пріоритетному місці в економіці, на 

ринку праці, в сім’ї, освіті, науці, політичних інституціях, ЗМІ тощо.  

На рівні найвищих органів державної влади в Україні проголошено 

прихильність до цінностей демократії та, як її складової, необхідності 

забезпечення гендерної рівності. На практиці це втілюється в окремих 

інституційних інноваціях, зокрема у Законі України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків», Державній соціальній програмі 

«Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року». 

До регулювання гендерних відносин так чи інакше долучаються усі 

державні інститути, оскільки гендерна приналежність індивіда 

усвідомлюється і враховується під час будь-якої людської взаємодії, і, 

відповідно, вбудовується в чинні у державі організації та інституційний 

порядок. Однак питання про особливості становлення інституційних засад 

регулювання гендерних відносин, про те, які саме інститути та з якими 

функціями залучаються до цього процесу, якою мірою основні актори, що 

формують гендерну політику, враховують громадську думку, практично 

залишаються поза увагою українських дослідників. 

Базуючись на висновках, отриманих у результаті опрацювання матеріалу, 

викладеного в попередніх розділах, вважаємо за доцільне зосередити увагу на 

малодосліджених аспектах становлення інституційних засад регулювання 

гендерних відносин в Україні, а також на викликах і перспективах залучення 

європейського досвіду забезпечення гендерної рівності у вітчизняному 

контексті, враховуючи історію формування і стан гендерної політики в нашій 

державі та взяті Україною міжнародні зобов’язання у сфері дотримання та 

адвокатування рівних можливостей і прав для чоловіків і жінок. 

 

4.1. Інституційні механізми регулювання гендерних відносин в Україні  

Крім підписаної Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, не менш 

вагомими чинниками провадження гендерної політики в нашій державі є 
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економічний та політичний. Адже рівні економічної активності та зайнятості 

серед жінок завжди були меншими, а рівень безробіття – вищим, ніж серед 

чоловіків, у той час як заробітна плата жінок переважно не сягає й 80% 

заробітної плати чоловіків [40, c. 174]. Поступове збільшення представництва 

жінок у Верховній Раді України, в органах місцевого самоврядування дає 

надію на зміцнення фундаментальних засад гендерної політики в державі.  

Європейська модель регулювання гендерної політики цілком придатна 

для застосування в Україні, оскільки у нас, як і в країнах ЄС, ключовими 

акторами у процесах регулювання й дослідження гендерних відносин 

виступають інституції політики і держави, а саме:  

а) Верховна Рада України, яка, відповідно до Закону України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», визначає основні 

засади гендерної політики держави, застосовує у законодавчій діяльності 

принцип забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, а також у 

межах, передбачених Конституцією України, здійснює парламентський 

контроль за виконанням законодавчих актів з питань забезпечення рівних прав 

й можливостей жінок і чоловіків. До складу секретаріатів 23 комітетів 

Верховної Ради України входять відповідальні за надання консультативної та 

методичної допомоги з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок 

і чоловіків згідно зі сферами відання комітетів [105]; 

б) Кабінет Міністрів України, відповідно до Закону України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», забезпечує:  

- провадження єдиної державної політики, спрямованої на досягнення 

рівних прав і рівних можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя 

суспільства; 

- ухвалює Національний план дій щодо впровадження гендерної рівності та 

забезпечує його виконання; 

- розробляє й реалізує державні цільові програми із забезпечення рівних 

прав і можливостей жінок та чоловіків;  
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- спрямовує й координує роботу міністерств, інших органів виконавчої 

влади щодо забезпечення гендерної рівності;  

- організовує підготовку державного звіту стосовно виконання в Україні 

Конвенції ООН про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок;  

- враховує принцип гендерної рівності під час схвалення нормативно-

правових актів; 

- затверджує порядок проведення гендерно-правової експертизи. 

На віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції України покладено відповідальність за інтегрування гендерної 

складової в систему усіх державних реформ і координаційних нарад з 

пріоритетів гендерної політики з представниками донорів, органів центральної 

влади та організацій, що відповідають за реалізацію політики рівних прав та/чи 

імплементацію проектів міжнародної технічної допомоги у цій сфері; 

в) Урядовий уповноважений з питань гендерної політики (постанову 

«Про Урядового уповноваженого з питань гендерної політики» затверджено 7 

червня 2017 р.) покликаний сприяти посиленню координації роботи органів 

виконавчої влади для практичного впровадження принципу гендерної 

рівності, зокрема, його основними завданнями є:  

- сприяння забезпеченню реалізації єдиної державної політики, 

спрямованої на досягнення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків 

у всіх сферах життя суспільства;  

- участь, відповідно до компетенції, у координації роботи міністерств, 

інших центральних і місцевих органів виконавчої влади стосовно 

зазначеного питання;  

- здійснення моніторингу з урахуванням принципу гендерної рівності під 

час ухвалення нормативно-правових актів Кабінетом Міністрів України; 

- співпраця та взаємодія з громадянським суспільством тощо [104]; 

г) Міністерство соціальної політики України, відповідно до Положення 

про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом 

Президента України від 6 квітня 2011 р. №389/2011, формує:  
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-   Національний план дій щодо впровадження гендерної рівності; 

-   узагальнює виконання державних програм з питань гендерної рівності; 

-   здійснює, у межах своїх повноважень, контроль за дотриманням 

гендерної рівності під час вирішення кадрових питань у центральних і 

місцевих органах виконавчої влади; 

-   здійснює, разом з іншими центральними органами виконавчої влади, 

підготовку науково обґрунтованих пропозицій з питань забезпечення 

гендерної рівності;  

-   вносить пропозиції щодо застосування позитивних дій із забезпечення 

гендерної рівності та їх припинення.  

При Мінсоцполітики на постійній основі діє Експертна рада з питань 

дискримінації за ознакою статі, створена з метою недопущення усіх форм 

гендерно зумовленої дискримінації, забезпечення рівних прав і можливостей 

жінок та чоловіків, запобігання гендерного насильства, протидії торгівлі 

людьми. Основними функціями ради є такі:  

- розгляд звернень і скарг громадян з питань дискримінації за ознакою статі 

та вжиття відповідних заходів за результатами їх розгляду;  

- внесення пропозицій на засідання Міжвідомчої ради з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в 

сім’ї та протидії торгівлі людьми; 

- підготовка, у межах повноважень, висновків і пропозицій до проектів 

нормативно-правових актів Мінсоцполітики з питань недопущення усіх 

форм дискримінації за ознакою статі;  

- утвердження рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах 

життєдіяльності суспільства; 

- підтримка сім’ї, формування відповідального материнства та батьківства;  

- виховання і пропаганда серед населення України культури гендерної 

рівності, просвітницька діяльність у цій сфері;  

- захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за 

ознакою статі; 
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- участь у проведенні аналізу наукових та експертних досліджень з питань 

забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків; 

д) Міністерство юстиції України, яке, відповідно до Положення про 

Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 

6 квітня 2011 р. № 395/2011, здійснює гендерно-правову експертизу щодо актів 

чинного законодавства та проектів нормативно-правових актів, які 

регламентують права, свободи та обов’язки громадян або прямо чи 

опосередковано впливають на реалізацією громадянами своїх прав та 

обов’язків; 

е) Міністерство закордонних справ України, своєю чергою, координує: 

- заходи з приведення законодавства України у відповідність до 

міжнародних норм і стандартів у сфері забезпечення гендерної рівності;  

- забезпечення паритетного представництва жінок і чоловіків у 

міжнародних делегаціях;  

- забезпечення участі України у заходах з питань гендерної рівності, що 

проводяться під егідою РЄ, ООН, ОБСЄ та інших міжнародних 

організацій; 

є) Президент України залучений до процесу регулювання гендерних 

відносин меншою мірою, ніж попередні актори, однак здійснює законодавчу 

ініціативу, регулюючи таким чином гендерні відносини в країні. Наприклад, 

2001 р. був виданий Указ Президента України «Про підвищення соціального 

статусу жінок в Україні», а 2005 р. – Указ Президента «Про вдосконалення 

роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

ж) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, відповідно до 

п. 13 ст. 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини» від 23.12.1997 № 776/97-ВР та ст. 9 Закону України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», здійснює 

контроль за забезпеченням рівних прав і можливостей жінок та чоловіків й 

розглядає скарги на випадки дискримінації за ознакою статі; 
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з) Національне агентство України з питань державної служби України 

як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом у сфері 

управління державною службою ознайомлює державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування з концепціями гендерної рівності, 

гендерної політики, інститутів просування політики рівності чоловіків і жінок, 

гендерного політичного представництва та участі, гендерної експертизи та 

аналізу в державному управлінні. 

Акторами другого плану у процесах регулювання і дослідження 

гендерних відносин в Україні є жіночі організації та інші громадські 

ініціативи (наприклад, «Чоловіки проти домашнього насилля»). Хоча в 

Україні є багато жіночих громадських організацій (близько тисячі 

зареєстрованих, за інформацією Державної служби статистики України), вони 

не мають такого впливу на формування інституційних засад регулювання 

гендерних відносин і політики забезпечення рівних прав. Лишень 4% усіх 

громадських організацій є масовими за складом та активними на національній 

арені, а це критично низький показник [60, c. 11]. Жіночі організації в Україні 

ще не налагодили належної взаємодії, тому розглядати жіночий рух як 

впливову суспільну та політичну силу,  подібну до Жіночого лобі у Європі, 

недоцільно. 

На тлі великої кількості організацій вирізняються кілька найбільш 

активних, що взаємодіють між собою, спільно провадять невеликі локальні 

дослідження і різноманітні тренінги та конференції. Більшість жіночих 

організацій (за винятком наукових чи освітніх гендерних центрів), 

спрямовують свої зусилля на вирішення соціальних проблем, які в Україні 

традиційно вважаються виключно жіночими (охорона материнства і 

дитинства, допомога дітям-інвалідам, малозабезпеченим, самотнім матерям, 

жінкам, які наражаються на дискримінацію, жінкам, які живуть у важких 

життєвих обставинах,  тощо). 

Дослідники гендерних відносин в Україні, зокрема, Н. Лавріненко, 

виокремлюють низку перешкод, які заважають розвиткові жіночого руху [60]: 
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- патріархальні стереотипи українського суспільства («ренесанс 

патріархату», що особливо зміцнив свої позиції в пострадянський період); 

- нерозвинена самосвідомість і слабка зорганізованість жінок; 

- відмежування приватного життя в окрему сферу, що часто табуюється 

(домашнє насильство, сексуальне насильство тощо).  

У перші роки незалежності жіночі організації в Україні очолили 

переважно колишні діячки КПУ, які не були знайомі ані з ідеологією 

ліберального фемінізму, ані з гендерними проблемами. Натомість молодь була 

майже вилучена з процесу творення так званого жіночого руху в Україні і 

лише тепер починає долучатися до його лав. 

У третьому розділі дисертації обґрунтовано, що, окрім інститутів 

політики та держави і жіночих організацій, важливу роль у Європі відіграють 

інститути освіти й науки представлені, насамперед, університетами та 

дослідницькими інститутами.  

На відміну від країн ЄС, в Україні університети та дослідницькі інститути 

не беруть участі в процесах регулювання і дослідження гендерних відносин. 

Становлення з початку 90-х років при українських вишах низки науково-

дослідних центрів з питань гендерної рівності українська дослідниця 

Л. Смоляр поділила на два основні етапи: перший (початок 90-х років – 

1995 р.) характеризувався оформленням жіночих студій як самостійних 

дослідницьких програм, протягом другого (з 1995 р.), відбувався процес 

інтеграції жіночих досліджень у систему вищої освіти [127, c. 516]. Вітчизняні 

науковці відзначають малопомітність гендерних досліджень в українській 

науці, наголошуючи на тому, що жіночі та гендерні дослідження залишаються 

достатньо маргінальним сегментом наукового поля України. Ані дослідницькі 

центри, ані наукові інститути (зокрема, університети) не провадять фахових 

політологічних чи соціологічних студій у сфері гендерних досліджень.  

У деяких університетах викладаються окремі курси з гендеру: «Основи 

теорії гендеру», «Вступ до гендерних студій», «Гендер і політика», 

«Маскулінність та чоловічі студії» (Центр розвитку магістерських програм у 
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Львівському національному університеті ім. І. Франка); гендерна педагогіка 

(Національний технічний університет України «КПІ»); «Гендерні 

дослідження» (факультет соціології Національного університету 

ім. Т. Шевченка); «Пострадянські трансформації гендерних відносин» і 

«Жінки та чоловіки: гендер для всіх» (Національний університет «Києво-

Могилянська академія»). Але усі ці курси є фрагментарними, не спираються 

на  комплексні навчальні програми. Суттєвим є також розрив між освітою та 

академічною наукою, оскільки наукові дослідження у навчальних закладах 

держава не фінансує, здійснюються вони переважно за рахунок міжнародних 

грантів чи проектів з міжнародної-технічної допомоги. 

Національні експерти та науковці виокремлюють три основні причини, 

що стоять на заваді успішному розвитку гендерних досліджень:  

- продовження домінування патріархальних традицій і гендерних 

стереотипів;  

- новизна тематики для пострадянської академічної науки; 

- необхідність концептуального і практичного самовизначення гендерних 

досліджень за сучасних умов [28]. 

Українські дослідники звертають увагу на те, що сучасні гендерні 

дослідження потребують комплексного підходу до гендерної пріоритезації як 

методу вивчення проблем чоловіків і жінок. Т. Мельник при аналізі гендеру як 

навчальної дисципліни звертає увагу на міждисциплінарний характер 

гендерної теорії та доводить, що гендерні дослідження, певною мірою, 

зупинилися на «жіночій» тематиці в Україні, натомість слід зосередитись на 

рівності прав чоловіків і жінок [80, c. 10–29]. 

Шкільна освіта як складова сфери освіти й науки є чи не найслабшою 

ланкою інституційного механізму зі забезпечення гендерної політики в 

Україні, що представлена поодинокими інноваційними спробами, які 

впроваджуються переважно через ініціативу міжнародних організацій (ЄК, 

Програми рівних можливостей ПРООН, ЮНІСЕФ, ЮНФПА).  
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ЗМІ, покликані висвітлювати зміну традиційних гендерних ролей і 

стереотипів, здобутки і недоліки на шляху до гендерної нерівності, ще 

недостатньо активно долучилися до цього процесу [90, c.171]. Хоча вже 

розроблено практичні рекомендації щодо уникнення гендерних стереотипів у 

ЗМІ, поради експертів у сфері регулювання гендерних відносин не 

застосовуються на практиці [30, c. 15]. Часто ЗМІ є заангажованими та 

гендерно «сліпими». Телебачення продовжує залишатися потужним 

транслятором гендерно-рольових стереотипів. О. Кісь вказує на прояви 

сексизму в українській рекламі [54, c. 24]. Методом «контентаналізу» (анаіз 

змісту) гендерних аспектів української телевізійної реклами соціолог 

Т. Бурейчак підтвердила домінування в ній патріархальних способів 

репрезентації маскулінності й фемінінності [14].  

Відповідальність за надання статистичної інформації щодо кожної статі 

покладено на Державну службу статистики України. Якщо у країнах ЄС 

статистика щодо чоловіків і жінок є гендерно дезагрегованою та якісно 

аналізується і подається ЄІГР щороку, то в Україні звіт про дотримання рівних 

прав готується  раз на чотири роки. Різним також є доступ до цієї інформації. 

Європейська гендерна статистика публікується на вебсторінці Євростату 

англійською та іншими мовами країн – членів ЄС [175], тобто європейські та 

міжнародні дослідники мають прямий доступ до гендерної статистики та 

гендерно дезагрегованих показників. Статистичний збірник Державної 

служби статистики України «Жінки і чоловіки в Україні» видається 

обмеженим накладом і доступний лише у паперовому варіанті українською 

мовою та не представлений в електронній формі на вебсторінці Державної 

служби статистики України.  

Статистична інформація у країнах ЄС охоплює більшу кількість тем, ніж 

в Україні, подаються відомості про використання часу на оплачувану 

(домашню) і неоплачувану роботу, освіту, дозвілля тощо; про економічну 

активність батьків залежно від кількості і віку їхніх дітей; про різницю в оплаті 

праці між чоловіками і жінками, в їхніх доходах і витратах. В українській 



 

 

144	  

статистиці ця інформація є фрагментарною, неповною або її взагалі немає. 

Наприклад, інформація про різницю в оплаті праці між чоловіками і жінками 

обмежена лише таблицею «Середньомісячна заробітна плата працівників за 

видами економічної діяльності», проте без розбивки за гендером. 

Отже, у ЄС інститути політики та держави, дорадчі інститути (ЄІГР та 

інститути науки й освіти), громадські організації активно взаємодіють. 

Подібну взаємодію в Україні національні експерти оцінюють по-різному: одні 

вважають її достатньою та плідною, інші – критикують за брак уваги до 

гендерних питань і недостатню залученість другорядних акторів. Проте усі без 

винятку відзначають стрімкий розвиток інституцій політики та вітають 

затвердження посади Урядового уповноваженого з гендерної політики 

постановою Кабінету Міністрів України 2017 р.  Натомість ініціатива з 

комунікації походить від обох сторін: дослідники прагнуть утілювати 

результати своїх досліджень на політичному рівні, а професійні політики 

намагаються володіти науковими доказами і підтримкою з боку академічної 

спільноти щодо своїх політичних програм і дій.  

 

4.2. Розвиток гендерної політики й міжнародні зобов’язання України 

Особливістю формування державної гендерної політики України є те, що 

починаючи з 1990 р. вона будується на основі міжнародних нормативно-

правових актів, ратифікованих нашою державою, та регулюється 

національним законодавством. Те, що правове регулювання державної 

гендерної політики здійснюється з урахуванням нормативно-правових актів 

наднаціонального рівня, контекстуально вплинуло на її змістове наповнення 

упродовж останніх десятиліть. 

Гендерна політика є новим напрямом державної політики не тільки для 

України, а й для країн Східної Європи. Як окремий напрям державної політики 

гендерна політика стала правовим явищем в усіх демократичних державах 

світу після створення 1946 р. спеціальної Комісії ООН для спостереження за 

становищем жінок й сприяння реалізації їхніх прав, проте на Східну Європу 
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«поширилася» досить пізно – на початку 90-х р. ХХ ст. [25, с. 214]. Після 

проголошення незалежності в Україні під впливом феміністського руху 

Західної Європи, спрямованого на поліпшення становища жінок у всіх сферах 

життя, стали з’являтися жіночі організації. Проте без спеціальних 

інституційних механізмів регулювати їх діяльність і гендерну політику на 

національному рівні було неможливо. 

Саме ці чинники сприяли формуванню механізмів, які забезпечують 

дотримання гендерної рівності як «дією зверху» (на рівні нормативно-

правових актів – законів та інститутів влади та держави), так і «дією знизу» 

(участь громадськості, зокрема, жіночого руху) [34, с. 69]. На жаль, дотепер у 

правовій науковій літературі України немає остаточного та однозначного 

визначення поняття «гендерна політика». Одним з чинників, що перешкоджає 

розвитку гендерної рівності, особливо в правовій площині, є потужні анти-

гендерні рухи в Україні.  

Більшість українських політологів і дослідників визначають гендерну 

політику України як «напрям державної діяльності, спрямований на реальне 

утвердження рівних прав та забезпечення рівних можливостей осіб обох 

статей через надання гарантій рівної участі у всіх сферах публічного життя, 

створення збалансованої системи пільг та соціального захисту для жінок і, що 

важливо, для чоловіків, забезпечення рівних можливостей на ринку праці, в 

сфері освіти тощо» [73, с.189].  

Така характеристика близька за змістом до ключових положень гендерної 

політики ЄС, викладеної у новому Плані дій ЄС з Гендерної рівності і 

розширення прав та можливостей жінок на період 2016–2020 рр. До речі, 

однією з цілей Плану, серед іншого, є надання підтримки країнам-партнерам 

та країнам-сусідам з гендерної рівності не лише де-юре, а й де-факто, через 

проекти міжнародно-технічної допомоги. Україна як член ООН прийняла на 

себе зобов’язання виконувати усі ратифіковані нею міжнародні угоди щодо 

прав людини. Відповідно до положень Закону України «Про дію міжнародних 

договорів на території України» 1991 р. і ст. 9 Конституції України 1996 р., усі 
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ратифіковані Україною міжнародні угоди автоматично стають частиною 

національного законодавства [16].  

Як свідчить аналіз ключових міжнародних угод, ратифікованих 

Україною, державна гендерна політика України базується на таких 

документах наднаціонального рівня:  

-   Загальна декларація прав людини (1948);  

-   Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини (1950); 

-   Віденська декларація прав людини (1993);  

-   Конвенція ООН про ліквідацію усіх форм дискримінації стосовно жінок; 

-   Пекінська декларація і платформа дій та інші підсумкові документи, 

прийняті на IV Всесвітній конференції про стан жінок «Дії в інтересах 

рівності, розвитку і миру» (Пекін, 1995 р.);  

-   53 зі 183 Конвенцій, прийнятих МОП, в т. ч. Міжнародна конвенція № 156 

про права працюючих з сімейними обов’язками;  

-   Декларація тисячоріччя ООН, затверджена резолюцією Генеральної 

асамблеї у вересні 2000 р.;  

-   Конвенція ООН про права дитини і два факультативних протоколи до неї 

та ін. 

Саме Конвенція ООН про ліквідацію усіх форм дискримінації стосовно 

жінок є своєрідним Біллем про рівні права обох статей, в якому сформульовані 

ключові міжнародні стандарти з дотримання прав гендерної рівності. До липня 

1988 р. Конвенцію ратифікували 94 країни світу (в тому числі Україна 1980 

р.), що поклало на них зобов’язання провадити політику подолання 

дискримінації щодо жінок та інформувати Комітет ООН з ліквідації 

дискримінації жінок (CEDAW) про перебіг реалізації такої політики [108]. 

Виконуючи рекомендації Комітету ООН щодо Конвенції з ліквідації 

дискримінації жінок, Україна 2003 р. ратифікувала Факультативний протокол 

до неї, що наділив згаданий Комітет правом приймати індивідуальні скарги й 

реагувати на них, так само провадити розслідування у тих випадках, коли 

можливими є серйозні чи систематичні порушення прав і свобод жінок. Ця 
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обставина уможливила захист прав жінок – громадянок України на 

міжнародному рівні у випадку вичерпання усіх національних засобів 

правового захисту.  

У межах діяльності ООН робота Уряду України та уповноважених 

органів центральної виконавчої влади у цій сфері оцінюється під час розгляду 

національних періодичних доповідей (звітів) відповідними органами, 

насамперед Комітетом з ліквідації дискримінації щодо жінок, Радою ООН з 

прав людини, а також під час проходження Україною Універсального 

періодичного огляду (УПО) – одного з основних механізмів Ради ООН з прав 

людини.  

У 2018 р. було оновлено національний план дій з виконання резолюції 

Радбезу ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 р. Уперше за 

майже 40 років з моменту ратифікації Україною Конвенції про ліквідацію всіх 

форм дискримінації щодо жінок ухвалено Національний план дій з виконання 

рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з 

ліквідації дискримінації щодо жінок на період до 2021 р. (CEDAW).  

Планом дій, зокрема, передбачено: 

- удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії та запобігання 

дискримінації щодо жінок і дівчат; 

- навчання з питань дотримання прав жінок і включення гендерної 

складової до освітніх стандартів з підготовки фахівців; 

- удосконалення механізмів ефективності розслідування випадків 

сексуального насильства та забезпечення надання допомоги 

постраждалим жінкам і дівчатам; 

- посилення інституційного механізму забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків; 

- удосконалення механізму забезпечення прав жінок і дівчат з уразливих 

груп, включаючи внутрішньо переміщених осіб, тих, хто належить до 

національних меншин, осіб з інвалідністю, літніх жінок; 
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- проведення інформаційної кампанії з підвищення правової обізнаності 

щодо питань прав жінок; 

- спрощення доступу дівчат і жінок до медичних, освітніх, правових та 

соціальних послуг [108]. 

Реалізація цих заходів сприятиме подоланню усіх форм дискримінації 

щодо жінок і дівчат, зниженню рівня гендерно обумовленого та домашнього 

насильства, попередженню його проявів і своєчасному наданню допомоги 

постраждалим особам, розширенню економічних можливостей жінок, 

забезпеченню рівного доступу до правосуддя, участі в ухваленні рішень 

стосовно політичного та суспільного життя тощо. 

Співпраця у межах РЄ ґрунтується на участі в розробці, застосуванні та 

дотриманні таких правових інструментів РЄ:  

- Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод; 

- Європейська соціальна хартія (переглянута); 

- Конвенція про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція), 

підписана Україною 7 листопада 2011 р., проте дотепер не ратифікована 

[59]. 

З метою підвищення рівня життя у всьому світі та підтримки 

демократичних процесів 25 вересня 2015 р. лідери 193 країн світу взяли на себе 

зобов’язання виконати 17 цілей Програми сталого розвитку ООН на 2016–2030 

рр. Програма спрямована на досягнення трьох важливих результатів у 

найближчі 15 років, а саме:  

-   покінчити з крайньою бідністю; 

-   побороти нерівність за гендерною ознакою та несправедливість; 

-   протидіяти викликам, пов’язаним зі змінами клімату.  

До перших п’яти пріоритетних цілей Програми сталого розвитку ООН 

належить ціль № 5 «Домогтися гендерної рівності та розширити права і 

можливості всіх жінок й дівчат», спрямована на ліквідацію усіх форм 
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дискримінації за ознакою статі. У відповідь на це Уряд України протягом 

2016–2019 рр.  ухвалив понад 55 стратегічних документів, в які інтегрував 

гендерний компонент, про що йдеться у звіті Віце-прем’єр-міністра України з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції України за час роботи в 

Уряді 2016 – 2019 рр. [42].  

Гендерний компонент включено до Плану пріоритетних дій Уряду в 2017 

р., до річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО, до 

Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 р. 

У Стратегії управління державними фінансами на 2017–2021 рр. передбачено 

гендерне бюджетування, що свідчить про значний поступ у виконанні 

міжнародних зобов’язань стосовно гендерної політики. 

Забезпечення гендерної рівності та рівних можливостей жінок і чоловіків, 

боротьба з дискримінацією є цілями співпраці, визначеними в Угоді про 

асоціацію між Україною та ЄС, «політична частина» якої підписана у березні 

2014 р. Протягом 1995–2015 рр. ЄС надав Україні найбільший обсяг технічної 

допомоги з-поміж інших міжнародних партнерів для досягнення цілей 

гендерної рівності й зміцнення національного механізму забезпечення рівності 

чоловіків та жінок. Така підтримка і запозичений досвід ЄС дали змогу 

Міністерству соціальної політики України підготувати орієнтовану на 

результат Державну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків на період до 2021 р. 

Пріоритетами державної політики України з питань забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок та чоловіків, що перегукуються з положеннями 

гендерної політики ЄС, є такі напрями:  

-   досягнення засад гендерної рівності з використанням методу позитивних 

дій;  

-   попередження статевої дискримінації;  

-   забезпечення рівної участі жінок і чоловіків в ухваленні суспільно 

важливих рішень;  
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-   створення умов і можливостей для гармонійного поєднання роботи та 

піклування про родину;  

-   підтримка сім’ї, формування відповідального материнства та батьківства; 

-   виховання гендерної культури в українському соціумі;  

-   ліквідація інформації, яка принижує гідність за статевою ознакою [74].  

Програмою визначено основні завдання, спрямовані на підвищення рівня 

дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків у всіх сферах життя українського суспільства. Зокрема, передбачено: 

-   удосконалення нормативно-правової бази, в тому числі шляхом 

узгодження її з міжнародними стандартами та законодавством ЄС; 

-   урахування гендерного компонента в програмах економічного та 

соціального розвитку; 

-   удосконалення механізму проведення гендерно-правової експертизи; 

-   розширення переліку статистичних показників, диференційованих за 

статтю; 

-   подолання гендерного дисбалансу у сферах державної служби та 

управління людськими ресурсами (зокрема, розроблення й внесення до 

програм курсів підвищення кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб органів місцевого самоврядування питань забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків); 

-   удосконалення механізмів реалізації права на захист від дискримінації за 

ознакою статі; 

-   внесення гендерної складової до програми реформ [107]. 

До реалізації Програми, крім органів державної влади і місцевого 

самоврядування, передбачається залучити міжнародні організації й громадські 

об’єднання, діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків. 

Важливою віхою у сфері забезпечення гендерної рівності в Україні стало 

внесення до Конституції України 1996 р. ст. 24, в якій йдеться про те, що «не 

може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 
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політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками. Рівність прав 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…» [57]. 

Відповідно до міжнародних рекомендацій і нормативно-правових актів 

наднаціонального рівня з гендерної рівності чоловіків та жінок, в Україні 

8 вересня 2005 р. прийнято Закон України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків», який став національним нормативним 

базисом розбудови державної гендерної політики. Іншим важливим кроком у 

формуванні гендерного законодавства стало прийняття Указу Президента 

«Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади 

щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 26 липня 

2005 р.  

Прийняттю згаданого Закону України передувала низка стратегічних 

кроків, які разом з ключовими ініціативами щодо втілення положень Закону 

перелічені у додатку 2. 

Відповідно до основних принципів захисту прав людини, закріплених у 

Конституції України, діють Цивільний і Кримінальний кодекси України, 

Кодекс законів про працю України та Сімейний кодекс, закони про освіту, про 

пенсійне забезпечення, державну допомогу сім’ям з дітьми, охорону праці, 

Основи законодавства України про охорону здоров’я, Декларація про загальні 

засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок, Концепція 

державної сімейної політики тощо.  

Чинне законодавство й проекти нормативно-правових актів України 

підлягають обов’язковій гендерно-правовій експертизі. На Кабінет Міністрів 

України покладено обов’язки приймати й забезпечувати виконання 

національного плану дій щодо впровадження гендерної рівності. Скарги на 

випадки дискримінації за ознакою статі громадян України можуть надсилати 
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на розгляд безпосередньо до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини.  

Отже, маємо підстави стверджувати, що державна гендерна політика в 

Україні формується, по-перше, на основі міжнародних нормативно-правових 

актів, ратифікованих Україною, а по-друге, регулюється національними 

нормативно-правовими актами щодо рівноправності між жінками і 

чоловіками. Сьогодні, як ніколи, важливо продовжувати починання, стежити 

за виконанням усіх міжнародних зобов’язань, взятих на себе Україною, 

передусім для досягнення дійсної рівності усіх громадян. 

 

4.3. Принципи гендерної рівності в процесі євроінтеграції України: 

виклики та перспективи використання досвіду ЄС 

Щоб досягти гендерної рівності, необхідно врахувати особливі інтереси 

жінок і чоловіків при формуванні політики, схваленні й запровадженні 

програм і проектів. Доступ жінок до ухвалення рішень на усіх рівнях є однією 

з важливих умов досягнення гендерної рівності [9].  

Окрім того, на шляху до забезпечення рівності жінок і чоловіків перед 

українським суспільством постають такі виклики-завдання: 

- узгодження українського законодавства з конституційними принципами 

рівності та європейськими нормами;  

- вироблення особливих антидискримінаційних норм і санкцій за 

порушення гендерного законодавства;  

- запровадження тимчасових спеціальних заходів для забезпечення 

паритетного представництва жінок і чоловіків на усіх рівнях ухвалення 

рішень;  

- здійснення гендерної експертизи державного та місцевого бюджетів;  

- бюджетне забезпечення реалізації Державної стратегії гендерного 

розвитку та Державної програми досягнення гендерної рівності;  

- запровадження спеціальних освітніх програм для суддів і 

правоохоронців;  
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- проведення спеціальних інформаційних кампаній;  

- удосконалення гендерної статистики для потреб спеціальних соціальних 

досліджень;  

- посилення громадського контролю за виконанням міжнародних 

зобов’язань й задекларованих принципів рівності прав та можливостей 

жінок і чоловіків. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС охоплює зобов’язання щодо 

широкого кола питань політичної, соціальної, економічної, правової й інших 

сфер функціонування держави, серед яких дотримання гендерної рівності є 

наскрізним пріоритетом. Угода про асоціацію також визначає стратегічні 

орієнтири соціально-економічних реформ в Україні й розвитку національного 

законодавства. Перед Україною, відповідно до положень цього документа, 

постали амбітні завдання щодо поліпшенню якості людського капіталу та 

утвердження соціальної справедливості. Це означає забезпечення гендерної 

рівності та рівних можливостей для представників обох статей у сферах 

зайнятості, освіти та навчання, економічної і громадської діяльності та у 

процесі ухвалення рішень.  

Сторони Зобов’язання з протидії дискримінації та забезпечення рівних 

можливостей визначені у спеціальній главі 21 Угоди про асоціацію – 

«Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних 

можливостей» розділу V «Економічне та галузеве співробітництво». 

Зобов’язання із забезпечення рівних прав окреслені також в інших частинах 

Угоди, оскільки гендерний мейнстримінг як наскрізний пріоритет висуває 

на перше місце особливі потреби уразливих груп з акцентом на їхню стать, вік, 

фізичний стан [136].  

До ключових Директив РЄС у групі «Антидискрімінація та гендерна 

рівність» глави 21 розділу V віднесено такі: 

- про реалізацію принципу рівного ставлення до чоловіків і жінок щодо 

доступу та надання товарів і послуг; 
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- про реалізацію принципу рівного ставлення до осіб незалежно від расової 

або етнічної належності; 

- про запровадження загальних правил рівного ставлення у сфері 

зайнятості та професійної діяльності; 

- про рамкову угоду щодо батьківської/ декретної відпустки, укладеної 

ЮНІСЕФ, Європейським центром роботодавців та підприємств,  CEEP і 

Європейською конфедерацією профспілок;  

- про вжиття заходів з поліпшення безпечних і здорових умов праці 

вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили; 

- про поступову реалізацію принципу рівного ставлення до чоловіків і 

жінок з питань соціального забезпечення (див. додаток 2). 

Основним меседжем перелічених директив є те, що будь-яка пряма або 

опосередкована дискримінація, заснована на гендерній, расовій або етнічній 

приналежності у сферах, які охоплюються цими документами, повинна бути 

заборонена на всій території ЄС. Заборона дискримінації повинна стосуватися 

і громадян третіх країн. У директивах також йдеться про те, що при виконанні 

принципу рівноправного поводження ЄС, відповідно до ст. 3(2) Договору ЄС, 

повинен прагнути до усунення нерівноправності й сприяти поширенню ідеї 

рівноправності між чоловіками і жінками у всіх сферах суспільного життя, тим 

більше, що жінки часто стають жертвами множинної дискримінації.  

Майбутня політична асоціація та економічна інтеграція України з ЄС 

безпосередньо залежить від стану реалізації Угоди про асоціацію, а також від 

успіхів України в забезпеченні дотримання спільних демократичних 

цінностей, наближенні до ЄС у політичному, економічному і правовому 

аспектах, та від спроможності забезпечити рівність прав обох статей [42]. 

Як свідчить практика, станом на серпень 2019 р. Україна має вагомі 

здобутки у справі реалізації Угоди про асоціацію з ЄС з питань 

антидискримінації та гендерної рівності. До прикладу, з метою виконання 

зобов’язань захисту від дискримінації за ознакою статі, зокрема положень 

Директив № 2000/43/ЄС та № 2000/78/ЄС, на розгляді у Верховній Раді 
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України перебуває проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері 

запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)» 

(реєстр. № 3501), очікуючи на друге читання.  

З метою гармонізації з правом ЄС у сфері запобігання та протидії 

дискримінації внесено зміни до Кодексу законів про працю України, 

спрямовані на приведення законодавства України у відповідність до положень 

Директиви Ради № 2000/78/ЄC, що окреслює загальні рамки рівноправного 

поводження у сфері зайнятості і професійної діяльності. Завдяки таким 

позитивним змінам відкрито доступ жінкам до 450 раніше заборонених 

професій. Зокрема, ст. 21 Кодексу доповнена переліком ознак, за якими 

забороняється дискримінація («сексуальна орієнтація», «гендерна 

ідентичність», «інвалідність») [109]. 

Затверджену у квітні 2018 р. Державну соціальну програму забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 р. погоджено 

з РЄ і спрямовано на імплементацію положень Директив Ради 2004/113/ЄС та 

79/7/ ЄЕС.  

З метою імплементації положень Директиви Ради 2010/18/ЄС розроблено 

та прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо надання додаткових гарантій, пов’язаних з поєднанням 

сімейних і трудових обов’язків)», що передбачає створення рівних умов і 

можливостей для реалізації батьками своїх обов’язків щодо виховання й 

догляду за дітьми, підтримки материнства й батьківства. Проведено значну 

роботу з практичного впровадження принципу гендерної рівності в усі сфери 

життя суспільства. Офіційно в Україні запроваджено святкування Дня батька 

– у третю неділя червня. 

З 1 березня 2017 р. до компетенції віце-прем’єр-міністра з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції України віднесено питання 

гендерної рівності та координації взаємодії центральних органів виконавчої 

влади з питань гендерної рівності (постанова КМУ № 296 від 18.04.2016). 
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Урядом запроваджено посаду Урядового уповноваженого з питань гендерної 

політики (постанова КМУ № 390 від 07.06.2017) [42]. 

Відповідно до Звіту про виконання Угоди про асоціацію з ЄС, у 2017 р. 

скасовано майже всі обмеження (крім шахтних робіт) для жінок стосовно 

зайняття професіями (видами робіт), що відкриває жінкам доступ до цілих 

галузей. У новому Законі України «Про освіту» передбачена норма про 

обов’язковість здобуття учнями гендерної компетентності – здатності 

усвідомлювати рівні права й можливості. Недискримінація, рівність, 

забезпечення прав людини починаються з освіти й мають бути сформовані під 

час здобуття учнями загальної середньої освіти.  

Уперше в Україні, відповідно до вимог Угоди про асоціацію з ЄС, 

гендерне бюджетування інтегровано в стратегічні документи Міністерства 

фінансів, а саме в Стратегію управління державними фінансами на 2017–

2021 рр [43]. 

З метою забезпечення застосування засад рівного ставлення у діяльності 

органів державної влади до Стратегії у сфері прав людини включено розділи 

«Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та 

«Попередження та протидія дискримінації» [87]. Національна стратегія у сфері 

прав людини № 501/2015 була затверджена Указом Президента країни ще 25 

серпня 2015 р.  

Запроваджено гендерно-правову експертизу нормативно-правових актів, 

підготовлено сертифікованих тренерів, покликаних забезпечити 

впровадження експертизи у всіх міністерствах. 

Ратифікація Угоди про асоціацію з ЄС свого часу стала своєрідним 

поштовхом до розбудови політики гендерної рівності в Україні. За відносно 

короткий проміжок часу Україна домоглася чималих успіхів у справі побудови 

справедливого та демократичного суспільства, де кожен зможе реалізувати 

власний потенціал, права кожного можуть бути захищені, а інтереси – 

враховані, незалежно від біологічної статі.  
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Перелічені здобутки сприяють зростанню обізнаності населення про 

права кожного громадянина, поширенню інформації про випадки домашнього 

насильства (що більше не тема для табу), адже на державному рівні 

впроваджено механізми реагування та запобігання таким випадкам. Жінки 

почали опановувати нові, раніше не доступні для них професії. Підготовлено 

основу для більш ефективного планування, розробки політики з урахуванням 

потреб різних груп населення, в тому числі жінок, які стикаються з 

множинною дискримінацією, на регіональному та центральному рівнях. 

Зростає усвідомлення, що рівність – це засадничий принцип існування 

сучасного демократичного суспільства, а також потужний поштовх для 

економічного розвитку.  

Водночас, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, перед Україною 

постали нові виклики у сфері гендерної політики: 

-   позитивний розвиток законодавства, спрямованого на ліквідацію 

дискримінації за ознакою статі та утвердження принципу рівного 

ставлення; 

-   повна заборона безпосередньої (прямої) та опосередкованої (непрямої) 

дискримінації за ознакою статі;  

-   заборона віктимізації жертв насильства за ознакою статі, переслідувань і 

сексуальних домагань як дискримінаційних дій;  

-   запровадження особливих/спеціальних заходів (позитивних дій), які 

сприяли б фактичному досягненню рівності між жінками та чоловіками 

на практиці та були б спрямовані на заборону прямої й непрямої 

дискримінації;  

-   ухвалення спеціальних законодавчих актів з питань гендерної рівності;  

-   призначення компенсації та санкцій за порушення права на 

недискримінацію; 

-   скорочення наполовину різниці між доходами жінок і чоловіків; 

-   забезпечення гендерного співвідношення тієї чи іншої статі у 

представницьких органах влади та на вищих щаблях виконавчої влади; 
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-   запровадження відповідних інститутів захисту порушених прав – 

уповноважених з прав людини та інших органів, на яких покладається 

завдання здійснення контролю за виконанням норм, що забороняють 

дискримінацію, та розгляд справ про порушені права дискримінованої 

особи;  

-   покладення тягаря (обов’язку) доведення у справах про дискримінацію на 

особу, яку звинувачують у дискримінаційних діях або ставленні 

(наприклад, працедавця), а не на особу, що стала жертвою гендерно 

зумовленого насильства чи дискримінації за ознакою статі. 

Окреслені в європейських правових документах вимоги щодо 

застосування позитивних дій визначають формат їх перспективного 

застосування в Україні. Згідно з ключовими рекомендаціями Європейського 

співтовариства щодо формування сучасної державної ідеології та політики 

рівності забезпечення рівних прав та можливостей, гендерна рівність повинна 

розглядатися як інтегральна складова всіх напрямів політики, програм і 

проектів держави, а рівні права та можливості повинні забезпечуватися усім 

громадянам незалежно від їхньої статі.  

Про недостатню ефективність процесу регулювання гендерних відносин 

і забезпечення рівних прав і можливостей для жінок та чоловіків на рівні 

інституцій української держави і політики свідчать, передусім, міжнародні 

звіти з питань гендерної рівності. До прикладу, відповідно до Звіту з 

глобального гендерного розриву (The Global Gender Gap Report) за 2018 р., 

Україна посідає 65-те місце (серед 128 країн світу) за обсягом забезпечення 

гендерної рівності [196]. На жаль, за останні десять років цей показник для 

України погіршився: з 57 місця у 2007 р. країна перемістилася на 8 щаблів 

нижче. Причинами такого становища є, насамперед, недосконалість гендерної 

політики, зокрема фрагментарність інституційних механізмів її регулювання 

та невідповідність вітчизняної нормативно-правової бази міжнародним 

стандартам. 
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У Звіті дотримання гендерної рівності оцінено за критеріями у чотирьох 

важливих сферах нерівності між чоловіками та жінками: економічна участь, 

рівень освіти, політичне представництво, охорона здоров’я. Найгіршою є 

ситуація саме з політичним компонентом – участю жінок у процесі ухвалення 

рішень (Україна посідає 105-те місце серед 128 країн світу): за роки 

незалежності в українському парламенті відсоток жінок в середньому 

становив 10%. Найкраща ситуація спостерігається з питанням доступу та 

залучення жінок до освіти, в контексті якого Україна посідає 26-те місце серед 

128 країн світу [196]. 

У сфері забезпечення гендерної рівності жінок і чоловіків сьогодні існує 

низка проблем, що потребують від України нагальних дій. Серед них – 

боротьба зі стереотипи масової свідомості, які досі розглядають жінку як 

істоту, значно слабшу за чоловіка, а її роль у суспільному, політичному та 

економічному житті – як другорядну. Важливим завданням є підвищення рівня 

обізнаності державних службовців, представників недержавних організацій, 

наукових та освітніх установ, журналістів стосовно політики гендерної 

рівності в Україні. Виконати його можливо шляхом проведення відповідних 

тематичних заходів – семінарів, конференцій, публічних лекцій, соціальних 

рекламних кампаній тощо, а також спеціальних тренінгів з гендерної 

проблематики із залученням експертів з гендерних питань. 

 Серед інших проблем українські вчені виокремлюють кризову 

економічну ситуацію (зокрема безробіття, яке штовхає жінок на 

заробітчанство, що часто призводить до торгівлі жінками та подальшої їх 

сексуальної експлуатації) й домінування на ринку праці попиту на 

працівників-чоловіків. Вимоги гендерного балансу необхідно враховувати і 

під час імплементації в Україні національної та регіональних політик, а також 

програм соціально-економічного й культурного розвитку.  

Проте важливо пам’ятати і про здобутки. Забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок і чоловіків стало невід’ємною складовою реформи 

секторів освіти, науки, безпеки та оборони України. За відносно короткий 
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проміжок часу Україні вдалося узгодити національне законодавство з 

положеннями низки директив ЄС щодо недискримінації та гендерної рівності. 

Українське суспільство залишається, значною мірою, патріархальним у 

поглядах на участь жінок і чоловіків у політиці, публічній і приватній сферах 

життя суспільства, на ринку праці й у сім’ї, де часто спостерігаються 

гендерний дисбаланс, дискримінація за ознакою статі. Тому подолання 

перелічених проблем залишається актуальним завданням для України, а 

здобутки свідчать про потенціал нашої держави. Проте позбутися гендерної 

нерівності, змінити становище жінок в Україні можна лише за умови 

провадження послідовної державної політики, залучення до її реалізації усіх 

ключових інституційних механізмів, дорадчих органів і використання 

гендерно десегрегованої статистичної інформації, своєчасного застосування  

«позитивних дій» і вироблення системи особливих антидискримінаційних 

норм і санкцій за порушення гендерного законодавства. 

Висновки до розділу 4. 

Сьогодні рівність статей є загальновизнаним міжнародним стандартом, а 

співпраця на глобальному, регіональному, субрегіональному і 

двосторонньому рівнях є одним із найважливіших чинників послідовного 

забезпечення гендерної рівності, і, як наслідок, державної гендерної політики 

в Україні.  

Ситуація щодо гендерних відносин в українському суспільстві загалом 

характеризується патріархальним ставленням до ролі жінки. Наслідками 

такого ставлення є випадки насилля проти жінок, дискримінації жінок на 

ринку праці, сексуальні домагання, сексизм у рекламі, торгівля людьми. 

Водночас результати вивчення громадської думки свідчать про те, що українці 

поступово стають більш егалітарними, що гендерні відносини в основних 

сферах життя суспільства постійно зазнають змін, поліпшуючись і 

вдосконалюючись. 

За прикладом аналізу інституційного механізму регулювання й 

дослідження гендерних відносин у ЄС досліджено відповідний механізм в 
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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 подібні елементи, 

інституційні 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). Утім, на рівні інституцій освіти й науки українська модель має 

додаткового актора – міжнародні організації, які здійснюють і/чи фінансують 

гендерні дослідження в Україні завдяки проектам міжнародної технічної 

допомоги. На жаль, масштабні дослідження з гендерної тематики на 

замовлення органів державної влади чи політичних партій в Україні не 

проводилися, майже немає і гендерних студій. Дослідницька складова 

інституційного механізму вивчення й регулювання гендерних відносин в 

Україні значно слабша, ніж у Європі. Як результат поодиноких досліджень, 

переважно опитувань громадської думки, ми отримуємо фрагментарні знання, 

яких недостатньо для ухвалення рішень.  

Брак фахової статистичної інформації 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 вивчення й моніторингу 

гендерних відносин. Зокрема, інформаційна база Державної служби 

статистики України не відображає вертикальної та горизонтальної сегрегації в 

політиці та на ринку праці, соціальному забезпеченні чи домашньому 
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насильстві (в т. ч. насильстві за ознакою статі) такою мірою, як на рівні 

ЄС. Брак взаємозв’язку між наукою і державною політикою у сфері 

регулювання гендерних відносин доведено на прикладі гендерних партійних 

квот (можливих позитивних дій), а також на прикладі однієї з форм гендерної 

дискримінації на робочому місці – сексуальних домагань. У комплексній 

моделі регулювання й дослідження гендерних відносин немає зв’язку між 

результатами досліджень механізму квотування зі забезпечення гендерної 

рівності в Україні і політичними рішеннями держави. 

Регулювання гендерних відносин в Україні характеризуються, по-перше, 

неповним залученням інституцій, які регулюють гендерні відносини в 

суспільстві (зокрема, інституції політики та економіки отримують значно 

більше уваги від органів державної влади, ніж інститут сім’ї та культура); по-

друге, впровадженням поодиноких інституційних інновацій (наприклад, 

міжфракційного об’єднання ВРУ «За рівні права»), діяльність яких не завжди 

ґрунтується на цінностях гендерної рівності, проголошеної міжнародною 

спільнотою; по-третє, неналагодженістю усталених інституційних зв’язків 

(правових, соціальних, економічних тощо) між основними інститутами, 

залученими до регулювання гендерних відносин.  

Завдання вдосконалення гендерної політики залишається актуальним для 

України, незважаючи на ухвалення за останні роки багатьох національних 

законів і нормативно-правових актів у цій сфері. Сьогодні нормативно-

правова база передбачає де-юре відсутність дискримінації жінок, а 

Конституція України гарантує забезпечення рівності прав жінки і чоловіка та 

створення умов, які надавали б жінкам можливість поєднувати працю з 

материнством. Однак де-факто стан таких речей далекий від ідеалу. 

Можна із впевненістю стверджувати, що 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 

підготувати орієнтовану на результат «Державну програму забезпечення 
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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. 

Проте, і досі Україна посідає далеке 65 місце з дотримання рівних прав для 

жінок та чоловіків відповідно до Глобального звіту про гендерний розвиток за 

2019 р., поступаючись у списку усім країнам – членам ЄС [188]. 
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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 по 2019 рр.). Конституція України 

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

жінки та чоловіки можуть поєднувати працю з батьківством. Однак у 

повсякденному житті ще трапляються випадки порушення цих положень. 

Вітчизняні фахівці й представники міжнародних організацій наголошують 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 результатами таких 

досліджень виявити й обґрунтувати перспективні шляхи вдосконалення 

політики гендерної рівності в Україні. 
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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 р. ХХ ст. Поняття гендеру в європейський науковий і 

публічний дискурси запровадила І. Хірдман, змістивши акцент з дослідження 

лише жінок на вивчення гендерних відносин. Співвідношення жіночого й 

чоловічого у різних сферах суспільного життя аналізували Н. Девіс, Д. Мейер, 

П. Норріс. Інституційні засади регулювання гендерних відносин, гендерної 

політики та історію жіночого руху (громадський сектор) вивчали 

У. Бйорнберг, Л. Венгнеруд, Г. Густавсон, Д. Далеруп, М. Едвардс, Р. Матланд, 

Б. Росштайн, Д. Сейнсбері, Л. Фрайденваль, Дж. Херн. Питання гендерної 

рівності порушували також Дж. Батлер, С. Вайнгартен, Д. Едмін, Л. Іригарей, 

Д. Мітчелл, Б. Фрідан, Н. Чодороу.  

Засновницями феміністського напряму в теорії міжнародних відносин 

вважаються Дж. Б. Ельштайн, С. Енлоу, К. Сільвестер, Дж. Е. Тікнер, 

С. Хардінг. Феміністську епістемологію в науці про міжнародні відносини, а 

також гендерну теорію розвивали, зокрема, Б. Акерлі, Е. Джуд, Дж. Еверет, 

Р. Коннелл, М. Мінтром, С. Окін, М. Портер, Е. Прюгл, Ж. Труа, С. Чарлтон.  

Історичні аспекти трансформації гендерних відносин висвітлювали 

українські вчені М. Богачевська-Хом’як, В. Близнюк, Т. Василевська, 

Л. Смоляр. Гендерні відносини в інституціях політики досліджували 

О. Іващенко, Л. Кобелянська, С. Плотян, Н. Лавриненко, Є. Луценко, 

С. Оксамитна, О. Плахотнік. Н. Грицяк, К. Левченко, Т. Мельник обґрунтували 

теоретико-методологічні засади національного механізму регулювання 

гендерних відносин. Т. Бурейчак, С. Гаращенко, Е. Зуйкова, Т.Злобіна, О. Кісь, 

Н. Лисиця, М. Скорик, В. Суковата вивчають гендерні аспекти у ЗМІ. Питання 
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гендерної педагогіки і психології в Україні висвітлюють Т. Говорун, 

О. Іваницька, О. Кікінеджі, І. Бондаровська. Увагу порівняльному аналізу 

стану гендерних відносин в Україні та ЄС приділяють лише деякі вітчизняні 

дослідники й дослідниці гендерних відносин, зокрема, Л. Кобелянська, 

Т. Марценюк, Т. Мельник.  

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 (самовизначень), які можуть збігатися 

з біологічними особливостями або суперечити їм.  

Речники сучасних теорій гендерних відносин доводять, що соціальні 

відмінності між чоловіками та жінками не мають біологічного походження, не 

є одвічно даними, а лише набутими, приписаними індивідові суспільством. В 

основу концепції гендерної рівності покладено переосмислення соціальних 

особливостей мислення та поведінки, а також положення про ліквідацію будь-

яких форм дискримінації за ознакою статі. 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, що 

послужила джерелом зародження та становлення гендерної теорії) 

сформувалися два основних підходи до тлумачення концепції гендерної 

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

соціально-психологічних проявів, трактуючи поняття «гендер» як соціальну 

надбудову над біологічною статтю. Другий, соціально-конструктивістський, 

розглядає відносини між чоловіком і жінкою як такі, що сконструйовані 

суспільством штучно.  
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Аналіз досліджень з питань гендерної рівності дав змогу визначити 

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

1) гендер як соціального феномена (сутності міжстатевих взаємин, виражених 

у соціально-економічних, правових, політичних відносинах тощо); 2) гендер 

як культурного феномена (символічного уявлення про дійсність міжстатевих 

стосунків у дискурсах літературного, зображального, кінематографічного 

мистецтва тощо); 3) гендер як когнітивного феномена (сприйняття чоловіків і 

жінок); 4) гендер як особистісного дискурсу (засобу означення статі). 

Гендерну рівність, покладену в основу гендерної теорії, науковці здебільшого 

тлумачать як концепцію досягнення рівних 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 вивчає соціальне життя обох статей: їхню поведінку, ролі, 

характеристики, спільне й відмінне між ними, розглядаючи світ та можливості 

у ньому з позиції обох статей. Отже, гендерна теорія є універсальною за 

змістом і застосуванням. 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. 
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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); 

-   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. 

Інституційні механізми перебувають на перехідному етапі формування їх 

характеру, ролі та функцій. Сьогодні від інституційних механізмів очікують 

нової ролі – вони мають стати каталізаторами інтеграції гендерної 

проблематики в систему управління держави чи міждержавного об’єднання. 

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. Окрім того, наукові дослідження, які 
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здійснюються в межах інституцій науки й освіти, є тією основою, яка 

необхідна для вироблення ефективної гендерної політики, а також слугують 

засобом її моніторингу.  

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. Ідея рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків зафіксована ще 

у Римських договорах 1957 р., проте офіційно напрям на досягнення гендерної 

рівності ЄЕС проголошено лише у 70-х роках минулого століття. У 

Консолідованих версіях Договору про ЄС та Договору про функціонування ЄС 

також наголошено на цінностях поваги до людської гідності, свободи, 

демократії, рівності, верховенства права та поваги до прав людини, серед яких 

– недискримінація та рівність жінок і чоловіків.  

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 пріоритизація); 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; 
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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 (додаток 3). 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). Одна з провідних ролей в ЄК належить також 

Консультативному комітету з рівних можливостей для жінок і чоловіків. 

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, Європейський центральний банк 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, представлених, передусім, 

жіночим рухом (так звана «дія знизу»). Їм відводиться важлива 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, 
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запобігання домашньому насиллю. Ключовими напрямами роботи ЄЖЛ, 

найбільшої «парасолькової» організації жіночих громадських об’єднань у ЄС, 

є боротьба з насильством щодо жінок, лобіювання ролі жінки у політиці, 

сприяння економічній незалежності жінок, захист прав жінок-біженок і 

неповнолітніх (дівчат).  

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, інституційна модель ЄС містить два додаткові необхідні 

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.  

Завданням створеного у грудні 2006 р. у Литві Європейського інституту з 

питань гендерної рівності є провадження високоякісних досліджень з метою 

забезпечення обґрунтування та доказовості в процесах ухвалення політичних 

рішень стосовно забезпечення гендерної рівності у межах ЄС та на 

наддержавномі рівні, а також інформаційно консультативна функція для 

громадських організацій, приватного сектору, міжнародних організацій та 

будь-яких інших зацікавлених сторін.  

До цього рівня належить також Євро-гендерна мережа – основна 

консультативна платформа Європейського інституту з питань гендерної 

рівності, що надає можливість користувачам обмінюватися ресурсами, 

знаннями та успішним досвідом у сфері забезпечення гендерної рівності.  

Європейські гендерні дослідження відзначаються політичною 

спрямованістю і чітко вираженою соціальною метою – сприяти усуненню всіх 

типів гендерної нерівності. Змістове наповнення гендерних досліджень у ЄС 
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змінювалося поетапно: на початковому етапі предметом вивчення було лише 

становище жінок у суспільстві, потім акценти змістилися на гендерні 

відносини загалом (дослідження динаміки становища представників обох 

статей у межах усіх інституцій ЄС) і, врешті-решт, дослідники зосередились 

на розширенні тлумачення терміну «гендер» і гендерних відносин з 

урахуванням таких соціальних характеристик індивідів, як етнічна та релігійна 

приналежність, раса, вік, сексуальна орієнтація, функціональна 

неспроможність тощо (концепції «міжсекційності», «розмаїття», 

«гетеронормативності», метронормативності).  

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 проаналізовано у шести основних сферах 

суспільного життя: 1) у сфері праці (позиції чоловіків та жінок на ринку праці, 
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тривалість трудового життя, якість роботи та захист трудових прав); 

2) фінансів (розрив між доходами); 3) влади та політики (репрезентативність 

чоловіків і жінок у політичній та економічній сферах); 4) часу (скільки часу 

витрачається на неоплачувану діяльність, у т. ч. на догляд за дітьми та 

домашню роботу, участь у 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 
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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); гідності, цілісності 

й припиненні гендерно зумовленого насильства (інститут сім’ї); сприянні 

гендерній рівності поза межами ЄС, боротьбі з сексизмом у рекламі та іншими 

гендерними стереотипами (інститут культури).  

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 підготувати орієнтовану на результат «Державну 

програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період 

до 2016 р.», а згодом затвердити «Державну програму забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 р.» (11 квітня 2018 

р.).  

Інституційний механізм регулювання 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. Українська модель загалом містить ті ж самі або подібні елементи, 

що й європейська.  

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. Науковці та експерти у цій 

сфері наголошують на необхідності внесення поправок у Закон України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» з метою 
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уточнення окремих понять і запровадження терміна «державна гендерна 

політика» та «гендерна політика»,  якого сьогодні немає в українському 

законодавстві.  

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 і науки українська модель містить додаткового актора – міжнародні 

організації (РЄ, ОБСЄ, ООН), які здійснюють або фінансують гендерні 

дослідження й проекти міжнародної технічної допомоги Україні.  

Дослідницька складова інституційного механізму вивчення й 

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

Бракує фахової гендерно дезагрегованої статистики, у тому числі гендерно 

дезагрегованих показників Державної служби статистики України, 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 
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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, залученими до 

регулювання гендерних відносин; по-четверте, відсутністю гендерно 

чутливого дискурсу у механізмах саморегуляції ЗМІ, через що у національних 

і регіональних ЗМІ надалі публікуються матеріали з яскравими ознаками 

сексизму та гендерних стереотипів, відповідно до щорічного моніторингу ГО 

Інституту масової інформації та Детектор Медіа. 

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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Додатки 

Додаток 1 
 

Директиви ЄС щодо недискримінації та гендерної рівності, 
зазначені в Угоді про асоціацію і рішеннях Суду ЄС на їх розвиток 

№ 
з/п Офіційний переклад 

 
Оригінальна назва 

 

1. Директива Ради 79/7/ ЄЕС від 
19 грудня 1978 р. 
про поступову реалізацію 
принципу рівності чоловіків 
і жінок у сфері соціального 
забезпечення 
 

Council Directive 79/7/EEC of 19 
December 1978 on the progressive 
implementation of the principle of equal 
treatment for men and women in 
matters of social security 
 

2. Директива Ради 92/85/ ЄЕС від 
19 жовтня 1992 р. 
про вжиття заходів з 
поліпшення безпеки та охорони 
здоров’ я на виробництві 
вагітних працівниць, 
працівниць, які нещодавно 
народили або годують 

Council Directive 92/85/EEC of 19 
October 1992 on the introduction of 
measures to encourage improvements in 
the safety and health at work of 
pregnant workers and workers who 
have recently given birth or are 
breastfeeding (tenth individual 
Directive within the meaning of Article 
16 (1) of Directive 89/391/EEC) 
 

3. Директива Ради 96/34/ ЄС від 3 
червня 1996 р. 
про рамкову угоду щодо 
декретної відпустки 

Council Directive 96/34/EC of 3 June 
1996 on the framework agreement on 
parental leave concluded by UNICE, 
CEEP and the ETUC 
 

4. Директива Ради 2000/43/ ЄС 
від 29 червня 2000 р. 
щодо імплементації принципу 
рівноправності осіб 
незалежно від расової або 
етнічної приналежності 
 

Council Directive 2000/43/EC of 29 
June 2000 implementing the principle 
of equal treatment between persons 
irrespective of racial or ethnic origin 
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5. Директива Ради 2000/78/ ЄC 
від 27 листопада 2000 р. 
про встановлення рамкових 
стандартів рівноправного 
поводження у сфері зайнятості 
і професійної діяльності 
 

Council Directive 2000/78/EC of 27 
November 2000 establishing a general 
framework for equal treatment in 
employment and occupation 
 

6. Директива Ради 2004/113/ ЄС 
від 13 грудня 2004 р. 
про імплементацію принципу 
рівності чоловіків і жінок 
у доступі до товарів і послуг 
 

Council Directive 2004/113/EC of 13 
December 2004 implementing the 
principle of equal treatment between 
men and women in the access to and 
supply of goods and services 

7. Директива 2006/54/ ЄС 
Європейського Парламенту 
і Ради від 5 липня 2006 р. про 
реалізацію принципу 
рівних можливостей і 
рівноправного ставлення щодо 
чоловіків та жінок у питаннях 
працевлаштування 
і зайнятості (зі змінами) 
 

Directive 2006/54/EC OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL of 5 July 2006 on the 
implementation of the principle of equal 
opportunities and equal treatment of 
men and women in matters of 
employment and occupation (recast) 
 

8. Директива 2010/41/ ЄС 
Європейського Парламенту 
та Ради від 7 липня 2010 р. про 
застосування 
принципу рівного підходу до 
чоловіків та жінок, 
 які є самозайнятими особами 
 

Directive 2010/41 / EC of the European 
Parliament and the Council of July 7, 
2010 on application the principle of 
equal treatment for men and women, 
who are self-employed persons 
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Додаток 2 

 
Правові аспекти забезпечення рівних прав і можливостей  

жінок та чоловіків в Україні 
 

№ 
з/п 

Дата Документ Короткий зміст 

1 1993 р. Декларація ООН Викорінення насилля щодо жінок 
 

2 1996 р. 
Конституція 
України,  

стаття 24, розділ ІІ 

Рівність перед законом у правах 
і свободах 

3 
15 жовтня 

2001р. 

Закон  
України № 2789-III. 

 
Попередження насильства в сім’ї 

4 
10 січня 
2002 р. 

Кодекс, Закон 
України № 2947-III 

Сімейний кодекс (Правові гарантії 
з охорони й захисту прав та 

інтересів сім’ї) 
 

5 
26 липня 
2005 р. 

Указ  
Президента 

України №1135/2005 

Забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків 
центральними й місцевими 
органами виконавчої влади 

 

6 
08 вересня 

2005 р. 
Закон України 
№2866-15 

Рівні права та можливості жінок і 
чоловіків в Україні 

 

7 
12 квітня 
2006 р. 

Постанова  
Кабінету Міністрів 
України №504 

 

Гендерно-правова експертиза 

8 
05 липня 
2006 р. 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України №384-р 

 

Концепція державної програми з 
утвердження гендерної рівності 

9 
27 грудня 

2006 р. 

Постанова  
Кабінету Міністрів 
України №1834 

Державна програма з утвердження 
гендерної рівності на період до 

2010 р. 
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10 
16 травня 

2007 р. 

Постанова  
Кабінету Міністрів 
України №741 

 

Проведення року гендерної 
рівності 

11 
27 червня 

2007 р. 

Постанова  
Верховної Ради 

України 
№1241_УК/1241-У 

 

Рекомендації парламентських 
слухань про рівні права та 

можливості 

12 
26 вересня 

2013 р. 

Постанова  
Кабінету Міністрів 
України № 717 

 

Державна програма забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків на період до 2016 р. 

13  Закон України 
 

Протидія домашньому насильству 

14 
11 квітня 
2018 р. 

Постанова  
Кабінету Міністрів 
України № 273 

Державна соціальна програма 
забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на 
період до 2021 р. 

15 
05 вересня 

2018 р. 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України № 634-р 

Національний план дій з 
виконання рекомендацій, 
викладених у заключних 

зауваженнях Комітету ООН з 
ліквідації дискримінації щодо 
жінок до восьмої періодичної 
доповіді України про виконання 
Конвенції про ліквідацію усіх 
форм дискримінації щодо жінок 

на період до 2021 р. 
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Додаток 3	  
 

Інституційна модель вивчення й регулювання гендерних відносин  

на рівні Європейського Союзу 

 

 

НАДДЕРЖАВНІ ІНСТИТУТИ ЄС (ЄК, ЄП, ЄР) 

Д
О
РА
Д
ЧІ ІН

С
ТИ
ТУ
ТИ

: ЄІГР 
(С
ТА
ТИ
С
ТИ
К
А

) 

ІНСТИТУТ ПОЛІТИКИ 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ 

ІНСТИТУТ СІМ’Ї 

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ 

«ДІЯ ЗВЕРХУ» 
 

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА РІВНІ ЄС* 

Д
О
РА
Д
ЧІ

 ІН
С
ТИ
ТУ
ТИ

 Н
А
У
К
И

  
ТА

 О
С
В
ІТ
И

 

          «ДІЯ  ЗНИЗУ»  
 



 

 

208	  

Додаток 4 
 

Список опублікованих праць за темою дисертації  
 

у наукових фахових виданнях України: 
1.   Сваволя І. Формування гендерної політики України: вплив 

міжнародних стандартів та нормативно-правових актів наднаціонального 

рівня. Вісник Львів. ун-ту. Серія міжнародні відносини. 2017. Вип. 41. С. 162–

170. 

2.   Сваволя І. Гендерна політика: Проблематика ролі жінки в 

цивільно-військових відносинах. Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, ВГО Українська академія наук Гілея. Серія політичні 

науки. 2019. Вип. 146 (№7). С. 93-96  

3.   Сваволя І. Еволюція гендерної політики ЄС: шлях від офіційних 

декларацій до позитивних дій. Зовнішні справи.  Серія політичні науки.  2019. 

Вип. Спарений випуск  №6-7. С. 14–19. 

4.   Сваволя І. «Інституційні механізми регулювання гендерної 

політики». Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія «Історія. Філософія. Політологія». 2019. Випуск № 18. С. 80-85. 
 

в іноземних виданнях та виданнях, які входять до міжнародних 

науково метричних баз: 

5.   Сваволя I. «Гендерна політика України: ключові здобутки та 

основні виклики». Gender policy in Ukraine: major achievements and key 

challenges. East European Science Journal. Warsaw 2019. Ed. #4 (44). 2019. P. 27-

30. 

опубліковані праці апробаційного характеру: 
 

1.   Сваволя І.З. Розвиток політики гендерної рівності в Україні. 

Українська жінка у національному та глобальному просторі: історія, 

сучасність, майбутнє: Матеріали І Міжнародного наукового форуму студентів, 

аспірантів та молодих вчених. Дрогобич: Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана Франка, 2016. С.141-143. 
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2.   Сваволя І.З. Внутрішньо переміщені особи в Україні: гендерні 

виклики: Матеріали міжнародного круглого столу «Проблеми захисту прав і 

свобод вимушених переселенців, а також інтересів  громадян або держави на 
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Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною 
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Центр гендерних досліджень і комунікацій, 2017. С. 54-57. 
 

апробація результатів дослідження: 
 

1.   Перший міжнародно науковий форум «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 – очна 

форма участі). 

2.   Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Соціальні практики формування гендерної чутливості й 

толерантності» (м. Черкаси, 2016 – заочна форма участі). 

3.   Міжнародна наукова конференція «Конфлікти на 

пострадянському просторі: глобальний і локальний виміри» (м. Львів, 2016 – 

очна форма участі).  

4.   Засіданні координаційного підкомітету ЮНФПА з питань 

протидії гендерно обумовленому насильству (м. Київ, 2017 – очна форма 

участі).  

5.   Засіданні Круглого столу РЄ (відкрите засідання) спільно із 

громадською радою з гендерних питань при міжфракційному об’єднанні 

(МФО) Верховної Ради України (м. Київ, 2018 – очна форма участі). 
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6.   Засідання кафедри країнознавства і міжнародного туризму 

факультету міжнародних відносин Львівського національного університету 

імені Івана Франка (м. Львів, 2019 – очна форма участі)



	  
 

 

1	  

 


