
Гендерна політика як напрям державної діяльності 

 

Державна політика щодо забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок чоловіків спрямована на: 

- утвердження гендерної рівності; 

- недопущення дискримінації за ознакою статі; 

- подолання гендерного насильства; 

- застосування позитивних дій; 

- встановлення юридичного захисту прав жінок і чоловіків на засадах 

рівності та забезпечення ефективного захисту в судах від будь-якої 

дискримінації; 

- забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно 

важливих рішень; 

- забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання 

професійних та сімейних обов’язків; 

- підтримку сім’ї, формування відповідального материнства і 

батьківства; 

- виховання і пропаганду серед населення України культури гендерної 

рівності, 

- поширення просвітницької діяльності у цій сфері; 

захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за 

ознакою статі. 

 

Інституційний механізм реалізації державної політики забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

 

Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок та чоловіків, залежить від дієвості національного 

механізму – ключової ланки забезпечення гендерної рівності. 

До інституційного механізму входить розгалужена мережа державних 

органів, установ та закладів, що реалізують політику рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків. 

На даний час інституційний механізм забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків представлено такими органами: 

Верховна Рада України 

Комітет Верховної Ради України з потань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин; 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 

Міжфракційне депутатське об’єднання « Рівні можливості», до якого 

увійшли 26 депутатів із різних фракцій. 

 Кабінет Міністрів України 

При Кабінеті Міністрів України діє Міжвідомча рада з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильства в сім’ї 

та протидії торгівлі людьми. До складу ради входять представники 

міністерств, наукові працівники та представники громадських організацій. 



 Центральні органи виконавчої влади 

Міністерство соціальної політики України – спеціально уповноважений 

центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків. 

При Міністерстві соціальної політики України діє Експертна рада з 

питань протидії дискримінації за ознакою статі, головним завданням якої є 

сприяти у формуванні та реалізації державної політики  щодо забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, недопущення дискримінації зо 

ознакою статі. 

Місцеві органи виконавчої влади 

У 27 регіонах України визначено заступників голів обласних державних 

адміністрацій, до компетенції яких належить питання гендерної політики. 

Створено та діє 13 гендерних ресурсних центрів і 21 гендерний освітній 

центр.  

У 19 обласних держадміністраціях функціонують Координаційні ради з 

питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання 

насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми. 

В Київській області  розпорядженням Київської обласної державної 

адміністрації від 23.05.2013 № 200 затверджено Положення про 

Координаційну раду з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї. 

Основними завданнями Ради є: 

2.1. Сприяння реалізації державної політики у сфері соціального захисту, 

соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям, які 

перебувають у складних життєвих обставинах; з питань поліпшення 

становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, 

оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, 

забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок, протидії торгівлі 

людьми та демографічного розвитку. 

2.2. Координація діяльності структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування 

області та громадських організацій, внесення пропозицій щодо 

удосконалення їх діяльності з питань: 

1) захисту конституційних прав та законних інтересів дітей, у тому числі 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

2) запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності; 

3) профілактики негативних проявів, наркоманії, алкоголізму та 

правопорушень серед дітей та їхніх батьків; 

4) оздоровлення та відпочинку дітей, насамперед дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки; 

5) підтримки та надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям позбавленим 

батьківського піклування; 

6) поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, 

багатодітних та молодих сімей; 



7) протидії торгівлі людьми; 

8) попередження насильства в сім’ї; 

9) забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок; 

10) протидії будь яким проявам дискримінації; 

11) покращення демографічної ситуації. 

2.3. Проведення моніторингу виконання програм та здійснення заходів з 

питань віднесених до компетенції Ради. 

2.4. Сприяння діяльності громадських організацій з метою реалізації 

ефективної державної політики в визначених сферах. 

У 16 регіонів України призначено радників голів обласних державних 

адміністрацій з гендерних питань. 

Діє 5 кафедр з гендерних досліджень на базі п’яти провідних 

університетів країни: Національного педагогічного університеті імені 

М.Драгоманова, Тернопільського педагогічного університету імені 

В.Гнатюка, Національного університету «Острозька академія», Сумського 

державного педагогічного університету та Університету менеджменту освіти. 

 

Законодавство з питань забезпечення  

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

 

Питання рівності прав і можливостей жінок і чоловіків в Україні 

закріплено статтею 24 Конституції України, згідно з якою 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. 

Однак конституційні норми можуть бути реалізовані лише тоді, коли 

вони мають подальший розвиток у законодавстві.  З  цією метою прийнято 

такі законодавчі акти: 

1)    2005 рік: 

-    Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків», яким закріплено паритетне становище жінок і чоловіків у всіх 

сферах життя суспільства; 

-    Указ Президента України від 26.07.2005 № 1135/2005 «Про 

вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади 

щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків»; 

2)    2006 рік 

-    постанову Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 № 504 «Про 

проведення гендерно-правової експертизи», що суттєво сприяє розвитку 

демократії і дотриманню європейських стандартів прав людини в Україні; 

3)    2008 рік 

-    Закон України «Про внесення зміни до Кодексу законів про працю 

України», яким передбачено, що колективним договором встановлюється 

рівні права і можливості для жінок і чоловіків; 

-    Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», яким передбачено, 



що Уповноважений з прав людини здійснює контроль за дотриманням прав 

та можливостей жінок і чоловіків; 

4)    2012 рік 

-    Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні». 

5)    2013 

-    постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 № 717 «Про 

затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків на період до 2016 року». 

 

Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків на період до 2016 року 

Мета Програми 

Метою Програми є впровадження гендерних підходів в усі сфери 

життєдіяльності суспільства. 

Очікувані результати, ефективність Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 

удосконалити нормативно-правову базу у сфері забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків, привести її у відповідність з 

міжнародними стандартами та законодавством Європейського Союзу; 

створити умови та можливості для паритетної участі жінок і чоловіків у 

прийнятті політичних, економічних та соціальних рішень; 

підвищити рівень поінформованості роботодавців з питань 

запровадження міжнародних стандартів рівності співробітників у сфері 

праці; 

створити належні умови для забезпечення жінкам і чоловікам 

можливості суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками; 

підвищити рівень поінформованості населення з питань рівного 

розподілу сімейних обов’язків та відповідальності між жінками і чоловіками 

щодо виховання дитини; 

підвищити рівень компетенції фахівців з питань забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків; 

забезпечити включення до навчальних програм стандартів гендерної 

освіти; 

забезпечити проведення інформаційних кампаній за участю засобів 

масової інформації, закладів культури та навчальних закладів з метою 

подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка; 

удосконалити механізм реагування на факти дискримінації за ознакою 

статі; 

скоротити кількість випадків використання у рекламі, засобах масової 

інформації та Інтернеті елементів, що закріплюють у свідомості населення 

ідею нерівності жінок і чоловіків; 

забезпечити подальшу співпрацю з міжнародними організаціями та 

громадськими об’єднаннями, діяльність яких спрямована на забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

http://ssd-koda.gov.ua/genderna-politika-yak-napryam-derzhavno%d1%97-diyalnosti/derzhavna-programa-zabezpechennya-rivnix-prav-ta-mozhlivostej-zhinok-i-cholovikiv-na-period-do-2016-roku/
http://ssd-koda.gov.ua/genderna-politika-yak-napryam-derzhavno%d1%97-diyalnosti/derzhavna-programa-zabezpechennya-rivnix-prav-ta-mozhlivostej-zhinok-i-cholovikiv-na-period-do-2016-roku/


 

Уряд затвердив Концепцію Державної соціальної програми 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

 на період до 2021 року. 
 

Метою виконання Програми є удосконалення механізму забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя 

суспільства та впровадження європейських стандартів рівності. Очікується, 

що виконання Програми розширить доступ жінок і чоловіків до товарів і 

послуг шляхом урахування у нормативно-правових актах гендерного 

компонента, створить комплексну систему реагування на випадки 

дискримінації за ознакою статі, зменшить розрив у рівні оплати праці жінок і 

чоловіків тощо. Крім того, має зрости кількість жінок серед народних 

депутатів України, депутатів обласних рад та місцевих рад. Концепція 

враховує міжнародні інструменти ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, 

ОБСЄ, рекомендації міжнародних моніторингових інституцій в галузі прав 

людини, а також положення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 

атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони. А до її 

реалізації будуть залучені міжнародні організації та громадські об'єднання. 

 

Текст документа: “Про схвалення Концепції Державної соціальної 

програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 

період до 2021 року ” № 229-р — редакція от  05.04.2017 

 

 

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 5 квітня 2017 р. № 229-р 

Київ 

Про схвалення Концепції Державної соціальної  

програми забезпечення рівних прав та можливостей  

жінок і чоловіків на період до 2021 року 

1. Схвалити Концепцію Державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, що 

додається. 

Визначити Міністерство соціальної політики державним замовником 

Програми. 

2. Міністерству соціальної політики разом з іншими заінтересованими 

центральними органами виконавчої влади у шестимісячний строк після 



затвердження зазначеної Концепції розробити та подати Кабінетові Міністрів 

України проект Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року. 

  

Прем’єр-міністр України 

  

В. ГРОЙСМАН 
  

 

 

СХВАЛЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 5 квітня 2017 р. № 229-р 

КОНЦЕПЦІЯ 

Державної соціальної програми забезпечення рівних  

прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року 

Визначення проблеми, на розв’язання  

якої спрямована Програма 

Упровадження принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є 

однією з важливих умов сталого соціально-економічного розвитку, позитивних 

змін у суспільстві, реалізації прав людини та самореалізації особистості, 

запорукою ефективного розв’язання наявних проблем, а також європейської 

інтеграції України та виконання міжнародних зобов’язань згідно з основними 

міжнародними договорами у сфері захисту прав людини, у тому числі Цілей 

Сталого Розвитку до 2030 року, затверджених Генеральною Асамблеєю ООН. 

У 2015 році Україна посіла 67 місце серед 145 країн згідно з Глобальним 

звітом про стан гендерної рівності у світі за індикаторами “гендерне 

співвідношення серед депутатів Верховної Ради України та депутатів місцевих 

органів влади”, “співвідношення середнього рівня заробітної плати жінок та 

середнього рівня заробітної плати чоловіків”. 

Зокрема, частка жінок у Верховній Раді України VIII скликання становить 

12 відсотків, що несуттєво більше порівняно із попередніми скликаннями. За 

даними місцевих виборів 2015 року, у 22 обласних радах частка жінок 

становила 15 відсотків, у міських радах — 18,1 відсотка за наявності 

законодавчої норми не менш як 30 відсотків. 

Згідно з інформацією Держстату, за 2015 рік розмір середньомісячної 

заробітної плати жінок на 25,1 відсотка нижчий, ніж у чоловіків. 

Значний розрив між середньомісячною заробітною платою жінок та 

чоловіків призводить до нерівних можливостей доступу до економічних 

ресурсів, а також відмінностей у якісних характеристиках зайнятості і 

соціальному статусі жінок і чоловіків та як наслідок — до зростання рівня 

бідності населення. 

Неврегульований також механізм захисту та надання допомоги 

постраждалим від дискримінації. 

Дискримінація є однією з головних перешкод досягнення гендерної 

рівності в економічній, політичній та інших сферах. Окремі групи жінок (жінки 



похилого віку, жінки та дівчата з інвалідністю, особливо у сільській місцевості, 

ВІЛ-позитивні та/або наркозалежні жінки, а також жінки національних меншин) 

страждають одночасно від декількох ознак дискримінації. 

Відсутність комплексної системи проведення гендерно-правової 

експертизи, недостатній обсяг статистичних показників за ознакою статі, 

відсутність гендерного підходу у програмах, документах, стратегіях, планах на 

всіх рівнях і в усіх структурах гальмує процес упровадження принципу рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах життєдіяльності 

суспільства. 

Тож основною проблемою є низький рівень впровадження принципу 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в усі сфери 

життєдіяльності суспільства в умовах нових викликів. 

Поєднання політики гендерного інтегрування в усі сфери і напрями 

суспільного розвитку та поліпшення становища жінок у сферах, де зберігається 

нерівність, зокрема у забезпеченні рівних прав для жінок і чоловіків, наданих їм 

Конституцією України, розширенні економічних можливостей жінок у сфері 

зайнятості та розвитку підприємницького потенціалу, усунення негативних 

гендерних стереотипів, урахування особливих потреб усіх категорій жінок і 

чоловіків незалежно від ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, 

громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовних або 

інших ознак є основою досягнення гендерної рівності та забезпечення сталого 

розвитку суспільства. 

Ця Програма врахує міжнародні інструменти ООН, Ради Європи, 

Європейського Союзу, ОБСЄ, рекомендації міжнародних моніторингових 

інституцій у сфері прав людини, а також положення Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої 

сторони. 

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування  

необхідності її розв’язання програмним методом 

Позитивні зрушення у сфері утвердження гендерної рівності у 2005—2010 

роках були послаблені адміністративною реформою, що призвело до зниження 

ефективності механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків. 

Новими викликами розвитку зазначеного механізму стала гуманітарна 

криза, що виникла внаслідок воєнного конфлікту та окупації частини території 

України, економічної кризи та політики жорсткої економії. 

До основних причин гендерної нерівності в українському суспільстві 

належать: 

відсутність гендерної складової у програмах стратегічних реформ; 

низький рівень спроможності органів державної влади щодо реалізації 

принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

недосконалість наявної системи збору інформації за ознакою статевої 



приналежності, що обмежує можливості розв’язання найбільш актуальних 

проблем і розривів у реалізації прав та можливостей жінок і чоловіків в усіх 

сферах життєдіяльності суспільства на рівні державної політики; 

відсутність комплексної системи реагування на випадок дискримінації за 

ознакою статі, запобігання гендерно зумовленому насильству та дискримінації і 

надання допомоги особам, які від них постраждали; 

недосконала практика застосування законодавства у сфері забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

збереження стійких стереотипів щодо розподілу ролей жінок і чоловіків у 

сфері зайнятості, політики, у суспільстві та сім’ї; 

часткове виконання рекомендацій та зауважень міжнародних 

моніторингових місій та міжнародних організацій. 

Розв’язання проблем можливе шляхом розроблення та затвердження 

Програми. 

Мета Програми 

Метою виконання Програми є удосконалення механізму забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства 

та впровадження європейських стандартів рівності. 

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми  

на основі порівняльного аналізу можливих варіантів 

Можливі два варіанти розв’язання проблеми. 

Перший варіант полягає у застосуванні традиційного механізму 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на основі діючої 

управлінської вертикалі у співпраці з громадськими об’єднаннями із 

зосередженням усієї відповідальності виключно на Мінсоцполітики та 

структурних підрозділах місцевих держадміністрацій, відповідальних за 

реалізацію державної гендерної політики. Проте в умовах децентралізації, 

відсутності єдиної структури у відповідних підрозділах місцевих органів 

виконавчої влади, відповідальних за забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків, обмежених бюджетних і людських ресурсів така модель 

розв’язання проблеми є малоефективною та орієнтованою на процес, а не на 

результат. 

Другим оптимальним варіантом є комплексний підхід до розв’язання 

проблеми шляхом подолання системних недоліків і посилення взаємодії між 

державними органами влади всіх рівнів, Верховною Радою України, 

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, громадськими 

об’єднаннями за професійною ознакою (зокрема у сфері юстиції, журналістики, 

освіти, охорони здоров’я та соціальній сфері), профспілками та роботодавцями, 

засобами масової інформації, громадськими об’єднаннями, міжнародними 

організаціями та бізнесом. Зазначений варіант є менш витратним у зв’язку з 

тим, що значну частину змін необхідно реалізувати із застосуванням політичної 

волі, а не інвестицій. Напрями діяльності, що потребуватимуть витрат, можуть 

бути більш привабливими для донорів, оскільки їх запровадження призведе до 

сталих трансформацій. 



Шляхи та способи розв’язання проблеми,  

строк виконання Програми 

Проблему недостатнього рівня впровадження принципу рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків в усі сфери життєдіяльності суспільства 

передбачається розв’язати із застосуванням комплексного підходу шляхом: 

удосконалення нормативно-правової бази з питань забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах життєдіяльності 

суспільства; 

урахування гендерного компонента у програмах економічного і соціального 

розвитку з урахуванням актуальних потреб галузей і регіонів; 

удосконалення механізму проведення гендерно-правової експертизи; 

розширення переліку статистичних показників за ознакою статі з 

розбивкою за іншими основними ознаками (вік, місце проживання, інвалідність, 

соціально-економічний статус тощо); 

зменшення гендерного дисбалансу у сфері державної служби та управління 

людськими ресурсами; 

розроблення та внесення до програм курсів підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

удосконалення механізму реалізації права на захист від дискримінації за 

ознакою статі та дискримінації більш як за однією ознакою, однією з яких є 

ознака статі, розгляду випадків такої дискримінації та вжиття відповідних 

заходів за результатами їх розгляду; 

виконання договірних та інших міжнародних зобов’язань, які взяла на себе 

Україна, зокрема тих, що стосуються забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків, урахування відповідних рекомендацій міжнародних 

організацій, членом яких є Україна; 

залучення до виконання Програми міжнародних організацій та громадських 

об’єднань, діяльність яких спрямовується на забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків у суспільстві. 

Програму передбачається виконати протягом 2017—2021 років. 

Очікувані результати виконання  

Програми, визначення її ефективності 

У результаті виконання Програми планується удосконалити механізм 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що сприятиме 

створенню підґрунтя для комплексної реалізації положень Закону України “Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, міжнародних 

зобов’язань України та рекомендацій міжнародних моніторингових органів 

щодо сталого впровадження принципів гендерної рівності. 

Очікується досягнення таких результатів: 

розширення доступу жінок і чоловіків до товарів і послуг шляхом 

застосування принципу гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності 

суспільства шляхом урахування у нормативно-правових актах гендерного 

компонента та особливих потреб різних категорій жінок і чоловіків, пов’язаних 



з такими основними ознаками, як вік, місце проживання, інвалідність, 

соціально-економічний статус; 

зростання частки жінок серед народних депутатів України, депутатів 

обласних рад та місцевих рад (міст обласного значення); 

зменшення розриву в рівні оплати праці жінок і чоловіків; 

внесення змін до нормативно-правових актів щодо удосконалення 

механізму проведення гендерно-правової експертизи; 

створення комплексної системи реагування на випадки дискримінації за 

ознакою статі та дискримінації більш як за однією ознакою і запобігання такій 

дискримінації; 

внесення на постійній основі до програм курсів підвищення кваліфікації 

державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та 

працівників державних установ питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків та забезпечення навчанням не менш як 

10 відсотків державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування 

та працівників державних установ; 

забезпечення наявності статистичної інформації щодо визначення статі за 

показниками, що відповідають acquis ЄС; 

створення ефективної системи співпраці органів державної влади, 

міжнародних організацій і громадських об’єднань, діяльність яких спрямована 

на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільстві. 

Обсяг фінансових ресурсів 

Фінансування Програми передбачається проводити за рахунок коштів 

державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел. 

Обсяги видатків на виконання Програми визначаються щороку під час 

розроблення проекту Державного бюджету України на відповідний рік з 

урахуванням можливостей. 

 


