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Наявну проблема реалізації та закріплення політики ґендерної 

рівності у парламенті треба розглядати відповідно до трьох основних 

компонентів: реалізації законодавчої функції, дотримання норм етики, а 

також паритетного представлення жінок та чоловіків у структурних 

підрозділах парламенту. Адже саме в цих компонентах найкраще можна 

простежити ставлення парламентарів щодо питань, що стосуються 

рівних прав та можливостей, а також протидії дискримінації.  

1.Законодавча діяльність депутатів Верховної Ради України 8-

го скликання 

1.1. Законодавче забезпечення впровадження політики 

ґендерної рівності 

Відповідно до моніторингу офіційного сайту Верховної Ради 

України, станом на грудень 2018 року, серед 7000 законопроектів, які 

були зареєстровані Верховною Радою України 8-го скликання близько 

50 стосуються політики ґендерної рівності. Серед них статусу Закону 

набули 12 законопроектів і 15 пройшли процедуру першого читання. З 

переліку даних ініціатив 6 можна виокремити як «антиґендерні». 

Проекти, в яких імплементовані норми ґендерної рівності 

підтримуються народними депутатами в два рази частіше ніж в 

середньому по парламенту: 25% проти 12%. Проте переважна більшість 

законопроектів внесені депутатами, що вказує на залежність 

законодавчого забезпечення політики ґендерної рівності від ініціативи 

окремих депутатів, а не сталого формування політики на рівні уряду. 
В сфері виборчого законодавства були закріплені зміни щодо 

представництва осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів у 
депутати місцевих рад та встановлено додаткове фінансування за умови 
дотримання політичними партіями ґендерних квот. 

Були запропоновані, але так і не ухвалені зміни у сфері Регламенту 
та інституційний розвитку ВРУ щодо запровадження ґендерно-
правової експертизи законопроектів, урахування паритетного 
представництва жінок і чоловіків при формуванні персонального складу 
Комітетів Верховної Ради України, офіційних делегацій Верховної Ради 
України, та закріплення заборони вживання дискримінаційних і 
сексистських висловів. 

У сфері кримінальних правопорушень та призначення 
відповідних покарань було ухвалено ряд законопроектів, що покликані 
врегулювати проблему домашнього насильства, захисту дітей від 
сексуальної експлуатації, а також приведення норм кримінального 
законодавства до міжнародних стандартів.  

Норми  законодавства, що стосуються сфери трудових прав 
доповнені переліком ознак за якими забороняється дискримінація 
такими ознаками як: «сексуальна орієнтація»,  «ґендерна ідентичність», 
«інвалідність», відповідно  до стандартів ЄС.  

В новому Законі України «Про державну службу» серед принципів 
проходження державної служби було закріплено забезпечення рівного 



доступу до державної служби та заборону всіх форм та проявів 
дискримінації. 

У сфері соціальних відносин було посилено відповідальність за 
несплату аліментів. Також серед в контексті незабезпеченої особи було 
впроваджено поняття «ґендерної нерівності». 

В сфері регулювання відносин проходження служби у Збройних 
Силах України був прийнятий закон, за яким жінки проходять військову 
службу на рівних засадах із чоловіками, що включає рівний доступ до 
посад і військовий звань та рівний обсяг відповідальності під час 
виконання обов’язків військової служби, а також скасовує 
необґрунтовані обмеження щодо служби жінок у військовому запасі та 
проходження військових зборів чоловіками та жінками. 

У сфері освіти був прийнятий новий Закон України «Про освіту», де 
серед ключових компетенцій, які формуються загальною середньою 
освітою вказано здатність до усвідомлення рівних прав та можливостей. 
Також законом гарантується створення рівних умов доступу до освіти 
незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я та ін. 

Під час розгляду законопроектів, що стосуються політики 
гендерної рівності найбільший спротив зустріли положення, які 
імплементують в українське правове поле терміни «ґендер», «ґендерна 
рівність», «сексуальна орієнтація». Прикладом цього є розгляд 
парламентом Проекту Закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи 
про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 
боротьбу із цими явищами.  

Положення щодо ґендерної рівності та протидії дискримінації 
набувають статусу наскрізних в законодавстві, що регулюють певну 
політику. Так, це поки поодинокі випадки, наприклад, Закон України 
«Про освіту», але це необхідний прецедент для подальшої роботи 

1.2 Головні суб’єкти, що забезпечують реалізацію ґендерної 

політики в парламенті  

Серед ініціаторів законопроектів найчастіше згадується Ірина 

Луценко, Марія Іонова, Ірина Геращенко, Олена Кондратюк та Світлана 

Войцеховська, Альона Бабак, Ірина Суслова, Світлана Заліщук.  Всі вони є 

членкинями МФО «Рівні можливості», яке було створене при ВРУ 8-го 

скликання 9 грудня 2014 року. Крім підготовки та ініціювання 

законопроектів, члени МФО «Рівні можливості» проводять адвокаційні 

та інформаційні кампанії, беруть участь та організовують зустрічі та 

робочі групи з представниками уряду, громадських та міжнародних 

організацій. Також при МФО «Рівні можливості» була утворена 

Громадська рада з ґендерних питань, разом з представниками 

неурядових організацій вона відповідає за розроблення політики рівних 

прав та можливостей у різних сферах. 

В структурі Верховної Ради України 8-го скликання функціонує 

Підкомітет з питань гендерної рівності та недискримінації Комітету 

Верховної Ради України з прав людини, національних меншин та 

міжнаціональних відносин. 

Підкомітет було створено рішенням Комітету від 10 грудня 2014 

року, а його головою обрано народну депутатку України Ірину Суслову. 

Діяльність підкомітету спрямована на розробку та удосконалення 

законодавчих механізмів забезпечення гендерної рівності та 



недискримінації, адаптацію національного ґендерного законодавства до 

європейських та міжнародних стандартів. 

Підкомітет ініціює включення ґендерної складової у діяльність всіх 

парламентських комітетів, у всі галузі чинного законодавства, що зможе 

забезпечити реальну рівність прав та можливостей рівноправної участі 

жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, рівний 

доступ до управління, розподілу та користування ресурсами країни. 

Також треба зазначити, що в структурі Апарату Верховної Ради 

України немає окремого органу, який би профільно займався питаннями 

ґендерної рівності.        

1.3 Діяльність осіб, що виступають противниками 

впровадження ґендерної політики.  

У Верховній Раді України також відзначимо наявність 

«антиґендерного» руху за участі представників релігійних організацій та 

членів Міжфракційного депутатського об’єднання Верховної Ради «За 

духовність, моральність і здоров’я України».  

Законопроекти, що лобіюють інші погляди на питання рівних прав 

та можливостей для жінок та чоловіків покликані встановити 

обмеження для процедури абортів, заміну та вилучення з правового поля 

термінів "сексуальна орієнтація", "ґендерна ідентичність", "ґендерна 

рівність" та "ґендерно-правова експертиза", криміналізація 

«пропаганди» одностатевих сексуальних відносин. 

2. Дотримання депутатами норм етики та протидія сексизму та 

дискримінації у Верховній Раді України 8-го скликання 

Порушення норм етики, прояви сексизму та дискримінації 

народними депутатами України є розповсюдженим явищем. 

Відповідний моніторинг продемонстрував наявні прояви такої 

поведінки під час пленарних та комітетських засідань, виступів у ЗМІ, а 

також  в соціальних мережах.  

Наявна проблема недосконалості законодавства, яке могло би 

врегулювати поточну ситуацію. Відповідно до Закону України «Про 

Регламент Верховної Ради України» прописаний досить обмежений 

інструментарій для притягнення депутатів за порушення норм етики. 

Фактично, відповідно до норм регламенту депутат може бути 

притягнутий до відповідальності лише під час проявів неетичної 

поведінки на пленарних засіданнях. Але навіть при цьому обмеженому 

інструментарії, депутати практично не подають заяви про порушення 

норм етики до уповноваженого органу, яким є Комітет з питань 

Регламенту та організації роботи Верхової Ради України. 

Іншою вагомою проблемою є відсутність виокремлення «сексизму» 

серед інших підстав притягнення депутатів до відповідальності 

відповідно до норм етики, а також встановлення місця та обставин, 

відповідно до яких визначались необхідність притягнення порушників 

до відповідальності.  

3. Представлення  жінок та чоловіків у парламенті. Аналіз 

кількісного складу комітетів, секретаріатів та структурних 

підрозділів.  

За результатами парламентських виборів 2014 року, показник 

жінок у парламенті України становить близько 12%, що корелюється з 



середнім по Європі та світу приблизно 20 річної давнини. Різниця між 8 

та 7 скликанням становить лише декілька відсотків: 12,11% проти 9,7%, 

що не можна сприймати як великий крок у впроваджені політики 

«ґендерного мейнстрімінгу» 

Моніторинг представлення жінок та чоловіків у парламенті 

продемонстрував нам, що паритетність займаних посад серед них доволі 

фрагментарна. При переважній більшості жінок серед загальної 

кількості працівників Апарату Верховної Ради України, а саме 60%, існує 

їх незначне представлення серед керівництва, за виключенням 

секретаріатів Комітетів Верховної Ради України. В той же час оцінюючи 

депутатський корпус, ми бачимо як низьку кількість жінок серед 

загальної кількості народних депутатів України, так і їх представлення в 

комітетах. 

Отже, діяльність Верховної Ради України в плані забезпечення 

реалізації політики ґендерної рівності аж ніяк неможна назвати 

успішною. Проте навіть існуючи результати діяльності окремих 

депутатів за підтримки міжнародних донорських та громадських 

організацій є вагомим внеском  в розбудові політики рівних прав та 

можливостей.  

 

 

 

 
 

 
 


