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Резюме 

Проголошення курсу на інтеграцію до ЄС та НАТО, а також 

закріплення європейського вектору розвитку в Конституції є не просто 

декларативними зобов’язаннями, а відповідальністю за трансформацію 

державної політики в багатьох сферах, в тому числі і щодо ґендерної 

політики.  

Забезпечення змін в ґендерній політиці передбачено у ряді 

нормативно-правових документів, серед яких Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС, та, відповідно, Дорожня карта законодавчого 

забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

На Верховну Раду України, як законодавчий орган влади 

покладено зобов’язання щодо впровадження змін у ряд нормативно-

правових актів.  

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. 

Головними суб’єктами просування ґендерної політики у парламенті є 

члени МФО «Рівні можливості», а також Підкомітет з питань гендерної 

рівності та недискримінації Комітету Верховної Ради України з прав 

людини, національних меншин та міжнаціональних відносин. 

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. 

Також в законодавчій діяльності можна виокремити 6 

«антиґендерних ініціатив», що зосереджені навколо вилучення з 

правового поля термінів "сексуальна орієнтація", "ґендерна 

ідентичність", "ґендерна рівність" та "ґендерно-правова експертиза", 

часткової заборони абортів, а також криміналізації «пропаганди» 

одностатевих сексуальних відносин. Але жодна з цих ініціатив так і не 
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стала законом, що свідчить про загальну непідтримку парламентом 

такої політики. Активними учасниками протидії імплементації 

положень щодо ґендерної рівності є представники МФО «За духовність, 

моральність і здоров’я України». 

Також наявна проблема з врегулюванням протидії сексизму та 

дискримінації в діяльності парламентарів, а також недосконалого 

механізму регулювання проявів неетичної поведінки народних 

депутатів.    

Оцінюючи представлення жінок та чоловіків у парламенті, ми 

спостерігаємо, що незважаючи на переважну більшість жінок серед 

загальної кількості працівників Апарату Верховної Ради України існує їх 

нерівномірне представлення серед керівництва, за виключенням 

секретаріатів Комітетів Верховної Ради України. В свою чергу серед 

депутатського корпусу ми бачимо як низьку кількість жінок серед 

загальної кількості народних депутатів України, так і їх представлення в 

комітетах. 

Аналізуючи роботу парламенту, ми можемо відмітити 

фрагментарність та несистемність його роботи не тільки у плані 

впровадження ґендерної політики в правове поле, але й у свою 

діяльність як окремої інституції.  Безумовно є ряд успіхів, особливо у 

законодавчій сфері, але при цьому відсутня комплексна політика 

ґендерного мейнстімінгу, що проявляється як у законодавчій роботі так 

і у його внутрішніх та зовнішніх комунікаціях.  
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Вступ 

На початку 2019 року, Верховною Радою України було 

проголосовано закріплення курсу інтеграції до ЄС та НАТО. Важливим 

компонентом діяльності цих структур є дотримання принципів 

ґендерної рівності та недискримінації. Отже, щоб стати повноправними 

членами цих об’єднань, Україна має закріпити принципи ґендерної 

рівності у діяльність органів влади та інтегрувати їх у всі сфери 

суспільних відносин.  

Верховна Рада України – це єдиний орган законодавчої влади, що 

відповідає за формування внутрішньої та зовнішньої політики, а отже 

він виступає відправною точкою не тільки у зміні законодавчої бази та 

формуванні «порядку денного» держави, але й ставленні громадян 

України до проблем рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.  

І задля об’єктивної оцінки спроможностей та можливостей 

українського парламенту проводити необхідні зміни і трансформувати 

не тільки правове поле, але й свою діяльність, був підготовлений даний 

аналітичний документ, який розкриває питання законодавчої діяльності 

парламенту, врегулювання питань етики, а також рівномірного 

представлення жінок та чоловіків.  

Методологія 

Оцінюючи роботу Верховної Ради України 8-го скликання в сфері 

забезпечення ґендерної рівності,  насамперед необхідно визначити 

головні індикатори, відповідно до яких буде проводитись оцінка. 

Найкращим способом для оцінки ефективності діяльності було б 

порівняння запланованих робіт та заходів з результатами, що вказані у 

звітах. Але під час моніторингу офіційного сайту Верховної Ради України, 

сторінок депутатів у соціальних мережах, повідомлень у ЗМІ, стала 

очевидною проблема якщо не повної відсутності, то фрагментарності 

звітування, відповідно до якого можна було б провести повну та всебічну 

оцінку. 

Згідно з розробленою методологією, спершу має бути проведена 

оцінка законодавчої функції парламенту. Але одразу виникає 
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питання, як міряти ефективність реалізації законодавчої функції? 

Кількістю поданих законопроектів та прийнятих законів? Якщо брати 

статистику розгляду законопроектів Верховною Радою України, то за 

даними Громадської мережі ОПОРА, станом на 19.11.2018 року, було 

зареєстровано 7031 законопроекти. Лише 12% законопроектів протягом 

чотирьох років роботи Верховної Ради стали законами. Ще 41% (у тому 

числі законопроекти, які розглядаються у 1-му та 2-му читанні) 

український парламент розглянув, але вирішив не підтримувати. У свою 

чергу, 47% від усіх зареєстрованих законопроектів Верховна Рада ще не 

розглянула. Майже третина з цих ініціатив, до речі, досі опрацьовується 

у профільних комітетах.1 

Тобто якщо постає питання ефективності роботи Верховної Ради 

України загалом, то чи доцільно буде виокремлювати законопроекти 

окремої політики?  

Оскільки ґендерний компонент є наскрізним, і охоплює широке 

коло суспільних відносин, вирішено було при оцінці відштовхуватись від 

інших показників.   

 Перший показник: розподіл законодавчих ініціатив за сферами дії. 

Наведений перелік дасть змогу дослідити основні тенденції 

просування ґендерної політики відповідно до потреб 

врегулювання суспільних відносин. Для цього були 

проаналізовані звіти народних депутатів, підкомітетів, 

депутатських об’єднань, а також статистика зі сторінок комітетів 

Верховної Ради України.  

 Другий показник: моніторинг ініціаторів законопроектів з метою 

виокремлення найбільш активних членів парламенту, що в своїй 

діяльності орієнтуються на просування політики ґендерної 

рівності.  Для цього були проаналізовані картки законопроектів із 

переліку, який зазначений у першому компоненті.  

 Третій показник: на основі аналізу роботи парламентарів 

виокремити тих членів парламенту, хто виступає проти реалізації 

                                                           
1 https://www.oporaua.org/parlament/45682-shcho-napratsiuvaly-ukrainski-parlamentari-za-4-roky 
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політики ґендерної рівності та задають інший напрямок 

врегулювання нагальних питань, що стосуються жінок та 

чоловіків. Моніторинг був проведений відповідно до переліку 

законопроектів із першого компоненту. 

Після оцінки законодавчої функції була приділена увага 

питанням депутатської етики, а саме випадкам дискримінації та 

сексизму парламентарів, а також реагування уповноважених органів на 

такі прояви.  Були проаналізовані повідомлення в ЗМІ щодо порушення 

парламентарями норм етики, заяви депутатів, відповідь на запит 

Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради 

України та рішення цього комітету.  

Останнім компонентом оцінки ґендерної діяльності парламенту є 

дослідження кількісного складу на предмет рівного представлення 

жінок та чоловіків. Для цього був надісланий запит до Апарату 

Верховної Ради України, проведений моніторинг офіційного веб-сайту 

Верховної Ради України, а також наведена інформація з інших 

аналітичних джерел на визначену тематику.       

 Варто зазначити, що метою оцінки не було проведення 

моніторингу всіх законодавчих ініціатив, особливо зважаючи на їх 

кількість, або діяльності якогось окремого депутата чи об’єднання.  

Даний аналітичний матеріал покликаний розставити основні 

маркери в роботі парламенту, відштовхуючись від яких, в подальшому, 

можна планувати діяльність законодавчого органу, зважаючи на стан 

реалізації політики ґендерної рівності.   

Були виокремлені законопроекти головною метою яких є 

закріплення рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків, а 

також проекти законів, в яких ці положення мають ознаки 

факультативного компоненту.  

Для цього були досліджені законопроекти, які знаходяться на 

розгляді Комітету  з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин, звіти підкомітету з питань гендерної 

рівності та недискримінації Комітету Верховної Ради України з прав 

людини, національних меншин та міжнаціональних відносин, звіти 
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міжфракційних об’єднань, а також законотворча діяльність ряду 

депутатів відповідно до їх профілю на офіційному сайті Верховної Ради 

України. 

 

1.Законодавча діяльність депутатів Верховної Ради України 8-го 

скликання 

1.1. Законодавче забезпечення впровадження політики ґендерної рівності 

Розглядаючи документи, якими закріплюються міжнародні 

зобов’язання України, ми можемо простежити вимоги щодо 

імплементації ґендерної рівності в українське правове поле.     

Так, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії 

і їхніми державами-членами, з іншої сторони, поміж іншого в Додатку ХL 

до глави 21, в розділі «Антидискримінація та гендерна рівність» 

передбачено ряд відповідних директив щодо ґендерної рівності та 

протидії дискримінації. 2 

Дорожньою картою законодавчого забезпечення виконання 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачено:3 

 Проект Закону України  «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи 

про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та боротьбу із цими явищами» (Стамбульська 

конвенція);  

 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання 

та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)» № 3501 

від 20.11.2015; 

 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України» (щодо трудових прав) № 5511 від 08.12.2016. 

                                                           
2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 
3 https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/karta-prioritetnikh-zakonoproektiv-u-sferi-
evropeyskoi-integratsii.pdf 
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Результатом виконання Дорожньої карти є те, що проект закону 

щодо ратифікації Стамбульської конвенції №0119 від 14.11.2016, 

готується на повторне голосування у першому читанні, законопроект № 

3501 від 20.11.2015, очікує на друге читання з 16.02.2016, а 

законопроект №5511 від 08.12.2016, так і не був винесений на перше 

читання станом на кінець 2018 року. 

Іншим важливим документом, в якому зазначено законодавче 

закріплення ґендерної рівності є Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від  20 серпня 2014 р. №  805-р «Про затвердження 

Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо 

лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» .4 

Одна із цілей даного Плану дій – це ефективна імплементація 

антидискримінаційного законодавства та імплементація відповідних 

документів ООН та Ради Європи. Це  насамперед стосується проекту 

Трудового кодексу України, що враховує в його положеннях “acquis 

communautaire” у сфері політики зайнятості, імплементація яких 

передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. 

Запровадження антидискримінаційних змін у трудове 

законодавство, розглядалося як частина нового Трудового Кодексу, і як 

зміни у чинний Кодекс законів про працю України від 1979 року. 

В підсумку, Верховна Рада ухвалила Закон України від 12 

листопада 2015 року № 785-VII  «Про внесення зміни до Кодексу законів 

про працю України щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання 

та протидії дискримінації з правом Європейського Союзу». Даним 

Законом запроваджуються зміни у трудове законодавство, згідно яких 

встановлюється перелік ознак за якими забороняється дискримінація 

такими ознаками як: «сексуальна орієнтація»,  «ґендерна ідентичність», 

«інвалідність» тощо, привівши його у відповідність до мінімального 

переліку захищених ознак у статті 1 Директиви Ради № 2000/78/ЄC від 

27 листопада 2000 року, що встановлює загальні рамки рівноправного 

поводження у сфері зайнятості і професійної діяльності. 

                                                           
4 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/247579389 
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Лише з шостого разу відповідний законопроект був включений до 

порядку денного, і з сьомого разу він був проголосований за основу та в 

цілому. 

Іншим прикладом, коли сесійна зала вже не підтримала 

імплементацію в трудове законодавство понять «ґендерної 

ідентичності» та «сексуальної орієнтації» є поіменне голосування про 

розгляд можливості врахування поправки, озвученої народним 

депутатом Геращенко І.В., при підготовці до другого читання проекту 

Трудового кодексу України (№1658). Лише 117 депутатів підтримали 

пропозицію щодо заборони дискримінації у трудовій сфері за ознакою 

сексуальної орієнтації5.  

Оцінюючи політичні переконання та погляди народних депутатів 

України стосовно ґендерної рівності та таких понять як «ґендер» та 

«сексуальна орієнтація», варто приділити особливу увагу проблемі 

ратифікації Стамбульської конвенції. 

Найкращим інструментом для цього стане дослідження 

стенограми пленарного засідання Верховної Ради України від 17 

листопада 2016 року6.   

В цей день парламент розглядав Проект Закону про ратифікацію 

Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 

домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, а також два 

законопроекти (№5294 та №4952), які були покликані імплементувати 

положення конвенції в українське законодавство.  

Загалом, народні депутати визнають існування проблеми 

домашнього насильства. Проте деякі положення в зазначених 

законопроектах стали справжнім «рубіконом», що розділили їх 

прихильність між так званими «європейськими» та «традиційними, 

релігійними та сімейними» цінностями.  

Мова знову ж таки йде про такі поняття як «ґендер» та 

«сексуальна орієнтація». І представники «Радикальної партії» серед яких 

Олег Ляшко та Ігор Мосійчук, Іван Крулько від «Батьківщини», який є 

                                                           
5 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=4295 
6 http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/6366.html 
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одним з членів МФО «Рівні можливості», та ряд інших депутатів 

наполегливо наголошували на виключенні даних положень із текстів 

законопроектів. Під час розгляду депутати неодноразово 

наголошувалося на позиції щодо даних законопроектів Всеукраїнської 

ради церков, та необхідності включити їх представників до робочої 

групи для подальшої роботи над проектами нормативно-правових актів. 

Хоча згідно ст. 35 Конституції України: «Церква і релігійні організації в 

Україні відокремлені від держави»7. 

В підсумку, 17.11.2016 Проект Закону про запобігання та протидію 

домашньому насильству та Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу з цими явищами були прийняті в першому читанні, а згодом 

були проголосовані за основу та в цілому, але з їх текстів були 

виключенні «скандальні» поняття. А Проект Закону про ратифікацію 

Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 

домашньому насильству та боротьбу із цими явищами був направлений 

на доопрацювання і на кінець 2018 року так і не був більше винесений в 

зал на голосування. 

Станом на грудень 2018 року, було виокремлено 49 

законопроектів та вже прийнятих законів, які стосуються політики 

ґендерної рівності. 

Серед 49 зареєстрованих законодавчих ініціатив, статусу 

Закону набули 12 законопроектів і 15 пройшли процедуру першого 

читання. З переліку даних ініціатив 6 можна виокремити як 

«антиґендерні». Проте, жоден проект, який містить «антиґендерні 

ініціативи» так і не став законом.  

Аналізуючи співвідношення депутатських та урядових 

законопроектів, простежується залежність законодавчого забезпечення 

від ініціатив окремих депутатів, а не сталого формування політики на 

рівні уряду. Президент України виступав два рази ініціатором 

                                                           
7 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 



12         Верховна Рада України 8-го скликання: проблеми, виклики та досягнення у процесі реалізації ґендерної політики 

 

 
 

12 
 

законопроектів, п’ять разів виступав КМУ, інші законодавчі 

ініціативи подавались народними депутатами.   

Серед наведених ініціатив представлені як законопроекти, що 

направлені на просування політики ґендерної рівності та протидії 

дискримінації, так і ті, що пропонують інші шляхи врегулювання питань, 

що стосуються жінок та чоловіків відповідно до «християнських та 

сімейних цінностей» згідно тверджень окремих депутатів.  

Розбиваючи законопроекти та вже прийняті закони за сферами 

дії, ми можемо виокремити, що вони охоплювали: виборче 

законодавство, Регламент та інституційний розвиток ВРУ, сферу 

кримінальних правопорушень та призначення відповідних покарань, 

сферу трудових прав, сферу соціальних відносин, регулювання відносин 

проходження служби у Збройних Силах України, сферу освіти, 

стратегічну сферу розвитку держави.  

Серед нормативного врегулювання відносин, найбільше змін 

відбулося у сфері кримінальних правопорушень та призначення 

відповідних покарань.  

(список законопроектів та вже прийнятих Законів наведений у 

Додатку 1) 

Серед 7000 законопроектів, лише 49 стосуються питань ґендерної 

рівності. Спершу, це може наштовхнути на думку про вкрай низьку 

зацікавленість народних депутатів забезпечувати врегулювання 

визначеної політики. Але відштовхуючись від попередньо наведених 

даних Громадської мережі ОПОРА можна констатувати, що 

результативність законопроектів, які містять прогресивні норми у сфері 

врегулювання рівних прав і можливостей за ознакою статі (ухвалено 12 

з 43 ЗП, або 28 %), більш ніж удвічі більша, ніж середня результативність 

усіх депутатських законодавчих ініціатив за 8-у сесію (12%). Звичайно, з 

огляду на поступ у реалізації стратегічних та рамкових документів у 

сфері ґендерної рівності це навряд можна вважати показником 

пріоритетності відповідних законодавчих ініціатив у політичному 

порядку денному. Тим не менше, така ситуація може свідчити про більшу 

ймовірність ухвалення законопроекту за умови наявність прогресивних 
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«ґендерних» норм (про особливості саме використання «ґендерної 

термінології» вже йшлося вище). 

 

1.2 Головні суб’єкти, що забезпечують реалізацію ґендерної 

політики в парламенті  

Наступним кроком після наведення списку законопроектів, які 

містять положення щодо ґендерної рівності є виокремлення тих 

суб’єктів законодавчої ініціативи, хто найактивніше лобіює дану 

тематику під час реалізації своєї законодавчої діяльності. 

Серед ініціаторів законопроектів у сфері ґендерної рівності, 

найчастіше згадується Ірина Луценко – 11 разів, Марія Іонова -10 разів. 

Ірина Геращенко значилась серед ініціаторів 9 разів. Олена Кондратюк 

та Світлана Войцеховська – 7 разів кожна, Альона Бабак - 6 разів, Ірина 

Суслова та Світлана Заліщук – 5 разів.    

Не дивлячись на різну партійну приналежність депутаток, які 

найчастіше ставали ініціаторами законопроектів, об’єднує їх членство в 

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. 

Задля посилення своєї діяльності та співпраці з міжнародними 

неурядовими організаціями між МФО «Рівні можливості» та 

Національним Демократичним Інститутом (НДІ) було підписано 

Меморандум про взаєморозуміння8. Також було підписано Меморандум 

про співпрацю між МФО «Рівні можливості» та Бюро з демократичних 

інститутів і прав людини ОБСЄ (OБСЄ/БДІПЛ)9. 

Крім того, при МФО «Рівні можливості» була утворена Громадська 

рада з ґендерних питань. Відповідно до пріоритетів роботи Громадської 

ради, в її складі було сформовано шість тематичних груп, кожну з яких 

                                                           
8 http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/103830.html 
9 http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/140950.html 
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очолює представник  МФО «Рівні можливості» та координує  

представник неурядової організації. Отже, в 2016 було сформовано 

наступні групи:  

 Група 1. Політична участь  

 Група 2. Безпека та миротворча діяльність  

 Група 3. Ґендерно-сенситивний парламент  

 Група 4. Розширення прав і повноважень в економічній сфері  

 Група 5. Ратифікація та виконання Стамбульської конвенції  

 Група 6. Ґендерна просвіта10.   

МФО «Рівні можливості» також співпрацюють з іншими 

депутатськими об’єднаннями. Так, при розробці політики у сфері рівних 

прав та можливостей для жінок та чоловіків під час проходження служби 

у Збройних Силах України, МФО «Рівні можливості» співпрацювало з 

МФО «Україні - Євроатлантичний простір»11. 

Серед активної публічної діяльності представників МФО «Рівні 

можливості»  варто виділити проведення двох Українських Жіночих 

Конгресів у 201712 та 2018 році13. Де крім провідних політичних та 

громадських діячів, прийняли участь Прем’єр-міністр України 

Володимир Гройсман, Президент України Петро Порошенко і Президент 

Литовської Республіки Далі Грибаускайте, що підтверджує актуальність 

питань ґендерної рівності на найвищому порядку денному.  

Більш детально з роботою МФО «Рівні можливості» можна 

ознайомитись у звітах МФО за 6-ту14 та 7-му сесію15, 

Серед інших міжфракційних об’єднань народних депутатів, які 

долучились до просування ідей ґендерної рівності варто згадати МФО 

«ЄвроОптимісти». Згідно звітів за 201516 та за 2015-2016 роки17 депутати 

                                                           
10 http://rada.gov.ua/fsview/127860.html 
11 http://rada.gov.ua/news/Novyny/129014.html 
12 https://genderindetail.org.ua/news/pershiy-ukrainskiy-zhinochiy-kongres-pidsumki-134265.html 
13 https://www.unian.ua/society/10367880-u-kiyevi-trivaye-drugiy-ukrajinskiy-zhinochiy-kongres.html 
14 https://cutt.ly/2Ez1f 
15 https://cutt.ly/0EzNU 
16 https://www.slideshare.net/UAReforms/ss-56342866 
17 https://www.slideshare.net/Anna_Simonyan/20152016-70524288 
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МФО наголошують на своїй активній підтримці ряду законопроектів, які 

покликана забезпечити ґендерну рівність.   

В структурі Верховної Ради України 8-го скликання необхідно 

звернути увагу на 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. Також 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.18 

На базі підкомітету були утворені ряд робочих груп, серед яких 

Робоча група з напрацювання комплексних змін до законодавства з 

питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та 

Робоча група з напрацювань комплексних змін та доповнень до Закону 

України «Про Регламент Верховної Ради України» в частині 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків шляхом 

впровадження ґендерно-правової експертизи19.  

Відповідно до Звіту про роботу за 2017 Підкомітету з питань 

гендерної рівності та недискримінації Комітету Верховної Ради України 

з прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин, 

підкомітетом разом із партнерами було організовано та проведено 8 

заходів20. 

                                                           
18 http://kompravlud.rada.gov.ua/uploads/documents/32561.pdf 
19 http://kompravlud.rada.gov.ua/uploads/documents/33154.pdf 
20 http://kompravlud.rada.gov.ua/uploads/documents/33154.pdf 
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Також Апаратом Верховної Ради України за підтримки 

міжнародних донорів у 2017 році було організовано спеціалізовані 

короткострокові навчальні курси на тему: «Аналіз державної політики та 

нормативно-правових актів на відповідність принципу рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» для працівників Апарату Верхової Ради 

України21. 

Отже, під час моніторингу офіційного сайту Верховної Ради 

України, сторінок у соціальних мережах народних депутатів України, 

веб-сайтів громадських організацій, можна зустрітити ряд повідомлень 

про робочі групи, круглі столи та конференції щодо просування політики 

ґендерної рівності народними депутатами України у різних сферах. 

Проаналізувавши діяльність головних суб’єктів Верховної Ради 

України у відповідній сфері, ми можемо зробити висновок щодо 

ефективності  їх роботи.  Особливо акцентуючи увагу на діяльності МФО 

«Рівні можливості» щодо питанням протидії в сфері домашнього 

насильства, а також Підкомітету з питань гендерної рівності та 

недискримінації в сфері забезпечення прав жінок у сфері проходження 

військової служби. Проте публічно співпраця цих суб’єктів виглядає 

недостатньо злагодженою та скоординованою, що в свою чергу, 

може мати вплив не результати просування ґендерної політики.      

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.  

На противагу діяльності осіб, що були вказані у попередньому 

підрозділі, варто зазначити і наявність «антиґендерного» руху у 

Верховній Раді України за участі представників релігійних організацій.  

                                                           
21 http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/145449.html 
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Найкращим прикладом цього є аналіз стенограми круглого столу 

на тему: «Науково-медичні підходи до проблеми ґендерної рівності», 

який провів Комітет з питань охорони здоров’я 9 листопада 2018 року22.  

Незважаючи на виступ народної депутатки Вікторії Пташник, яка 

намагалася розтлумачити присутнім поняття ґендерної рівності, 

застосування відповідної термінології в законодавстві та на власному 

досвіді, продемонструвати необхідність боротьби з дискримінацією, 

виступи інших учасників круглого столу аж ніяк не можна вважати 

такими, що закликають до дискусії на дану тематику. Спікери були 

вибрані таким чином, що була представлена лише одна «антиґендерна» 

точку зору без якихось інших альтернатив. 

Програма заходу розкриває тенденції розвитку цієї дискусії, коли 

виступи переважної більшості спікерів були зосереджені на темах щодо 

ризику сексуального виховання дітей, подвійного змісту та загрози 

ґендеру у праві, «драматичної самоідентифікації сучасної людини» та 

ін23.  

З виокремленими цитатами круглого столу можна ознайомитись 

у Додатку 2, а з повним текстом стенограми за посиланням: 

http://komzdrav.rada.gov.ua/uploads/documents/31080.pdf 

У відповідь, представники громадськості засудили проведення 

даного заходу і опублікували заяву, в якій сказано: «Вважаємо, що під час 

засідання відбулася маніпуляція правом на свободу переконань та 

висловлювань, адже допущені до слова доповідачі і доповідачки 

представляли державну гендерну політику упереджено і викривлено, із 

дискримінаційним, мізогінним, гомофобним, трансфобним та 

ксенофобним баченнями. За змістом проголошені виступи були 

образливими (у тому числі і на адресу інших країн) та суперечили 

національному законодавству і офіційній державній політиці щодо 

забезпечення прав людини, рівності чоловіків і жінок, утвердженим у 

європейському співтоваристві стандартам розуміння таких понять, як 

                                                           
22 http://komzdrav.rada.gov.ua/uploads/documents/31080.pdf 
23 http://komzdrav.rada.gov.ua/uploads/documents/31044.pdf 
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«гендерна рівність» і «недискримінація», та прийнятим цивілізованим 

нормам ведення діалогу»24. 

Окремо треба виділити законодавчі ініціативи народних 

депутатів України, що направлені на просування «антигендерної 

політики», як моделювання іншої можливості розвитку політики щодо 

прав та свобод чоловіків та жінок.  

Так, серед законодавчих ініціатив Павла Унгуряна, одного із 

авторів законопроекту №8711 від 20.06.2011, який у 2012 році було 

прийнято в першому читанні, що мав на меті: «підсилення протидії 

пропаганді гомосексуалізму в Україні та забезпечення правових засад 

притягнення до відповідальності за порушення законодавства у сфері 

захисту громадського порядку і моральності українського суспільства», 

під час роботи Верховної Ради України 8-го скликання були 

зареєстровані наступні ініціативи:25 

Законодавчі ініціативи Павла Унгруна щодо питань, які 

стосуються ґендерної рівності, зосереджені на наступних аспектах: 

 виключити можливість призначення такого найсуворішого виду 

покарання, як довічне позбавлення волі, жінкам, що вперше 

вчинили кримінальне правопорушення. В пояснювальній записці 

до законопроекту (№6353) йдеться про: «…у протилежному 

випадку рівність юридична співвідноситься з нерівністю 

фактичною, оскільки фізіологічні та психічні властивості жінок 

природно зумовлюють статеві відмінності почуттєвої, емоційної, 

вольової сфери. Корелятивні анатомо-фізіологічні відмінності між 

чоловіком і жінкою добре відомі. Тому серед усіх державних, так 

званих "жіночих питань" – здоров’я матерів, вагітних жінок, дітей, 

проблем дітей сиріт, жіночого працевлаштування, – має посісти 

питання ефективності кримінальної відповідальності стосовно 

жінок, які вчинили злочин, бо жінки є більш уразливі у взаємодії з 

оточуючим світом, аніж чоловіки». 

                                                           
24 https://povaha.org.ua/hromadskist-vystupyla-proty-hendernoho-zahodu-bohomolets-ta-turchynovoji-tekst-
zayavy/?fbclid=IwAR1RCsgAzLLNwtkn9TkXgu-8jK9x0plD4sD6H5ye3OZHNOdMKTkPtSlBKgg 
25 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/pt2/reports.dep2?PERSON=9540&SKL=9 
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 закріплення права медичного працівника від призначення чи 

участі в проведенні операції штучного переривання вагітності 

через світоглядні чи релігійні переконання (№6747). 

 виключення серед переліку ознак, якими забороняється 

дискримінація у трудовому законодавстві, такого терміну як 

«ґендерну ідентичність» (№ 3442-1). 

Іншим альтернативним законопроектом до №3442 є №3442-2 від 

12.11.2015, за авторством Ігоря Луценко, де також відсутні поняття 

«сексуальна орієнтація» та «ґендерна ідентичність». 

Також був зареєстрований, але знятий з розгляду Проект Закону 

№6239 від 27.03.2017, ініційований народним депутатом Дмитром 

Голубовим, згідно якого дозволялося робити операцію штучного 

переривання вагітності (аборт) лише у випадках та за наявністю 

наступних обставин: якщо вагітність несе пряму загрозу життю вагітної 

жінки; наявності медичних показань щодо патології плоду, несумісної з 

життям дитини після народження; зачаття дитини в результаті 

зґвалтування. Даний законопроект порушує норми Конституції України 

та  суттєво обмежує права жінок в можливості розпоряджатися своїм 

тілом.  

Депутатом Унгуряном також було зареєстровано Проект 

Постанови про заходи із забезпечення захисту сімейних цінностей та 

інституту сім'ї в Україні № 8521 від 22.06.2018, згідно якої на КМУ 

покладалося у тримісячний строк розробити та затвердити проект 

Стратегії державної сімейної політики до 2023 року, яка мала 

передбачати «пропагування недопущення абортів» 26. 

Олександром Вілкулом був ініційований Проект Закону №9183 від 

09.10.2018 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо захисту суспільної моралі та традиційних сімейних цінностей».  

Крім посилення соціальних гарантій при народжені дитини 

законопроектом пропонується: 

-заміна (вилучення) термінів "сексуальна орієнтація", "ґендерна 

                                                           
26 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64284 
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ідентичність", "ґендерна рівність" та "ґендерно-правова експертиза", а 

також подібних,  як таких, що несуть виключно ідеологічне та 

антинаукове навантаження у законодавчих актах України, на відповідні 

терміни  "рівність прав та можливостей жінок і чоловіків", "правова 

експертиза забезпечення рівності прав та можливостей  жінок і 

чоловіків", "культури забезпечення рівності прав та можливостей  жінок 

і чоловіків" відповідно; 

- забороняється і криміналізується виробництво і поширення 

продукції, яка пропагує одностатеві стосунки; 

- криміналізується пропаганда одностатевих сексуальних 

відносин, що може негативно вплинути на фізичне і психічне здоров'я, 

моральний та духовний розвиток дитини - вводиться адміністративна 

відповідальність і кримінальна відповідальність у разі повторного 

порушення. 

Даний законопроект можна вважати результатом проведення 

Всеукраїнського форуму сім’ї, що відбувся 14 березня 2018 року. Форум 

пройшов за підтримки Всеукраїнської ради Церков і релігійних 

організацій і Міжфракційного депутатського об’єднання Верховної Ради  

«За духовність, моральність і здоров’я України», головою якого є 

народний депутат України Павло Унгурян. За підсумками форуму була 

прийнята Резолюція, в якій постановили звернутися до органів 

центральної й місцевої влади із вимогами зберегти в Конституції 

визначення шлюбу як союзу чоловіка і жінки; вилучити з правового поля 

словосполучення «гендерна ідентичність» і «сексуальна орієнтація»; не 

допустити ухвалення закону «Про цивільне партнерство»; виключити з 

регулятивних правових актів у освітній сфері та з текстів підручників 

норми й положення, які ставлять за мету так зване «подолання 

гендерних стереотипів»; заборонити пропаганду й популяризацію 

різних видів девіантної статевої поведінки й антисімейних ідей; 

створити Міністерство у справах сім'ї або запровадити інститут 

Урядового уповноваженого з питань сім'ї; рекомендувати Міністерству 
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соціальної політики затвердити проект Концепції державної соціальної 

програми з питань захисту сім’ї на період до 2020 року27. 

Крім Павла Унгуряна до МФО «За духовність, моральність і 

здоров’я України» належать й інші депутати, які активно виступають 

проти проведення ґендерної політики: Ігор Гузь28, Ігор Мосійчук, Оксана 

Корчинська29 та інші.  

Отже, на противагу групі депутатів, що за підтримки ряду 

міжнародних та громадських організацій займаються активним 

просуванням ґендерної рівності на політичному порядку денному, були 

виокремлені парламентарі, що лобіюють інші погляди на питання рівних 

прав та можливостей для жінок та чоловіків. Вони активно виступають 

проти впровадження в нормативно-правове поле таких понять як 

«ґендер», «сексуальна орієнтація», «ґендерна рівність». Також, за 

підтримки релігійних організацій виступають опонентами захисту прав 

ЛГБТ-спільнот, а також, наприклад, правом жінки на здійснення аборту.     

Проте зважаючи, що жоден із «антиґендерних» законопроектів 

так і не було прийнято, ми можемо зробити висновок, що парламент не 

підтримує визначений розвиток політики.  

Список членів МФО «Рівні можливості» та МФО «За духовність, 

моральність і здоров’я України» див. у Додатку 3. 

 

2. Дотримання депутатами норм етики та протидія сексизму та 

дискримінації у Верховній Раді України 8-го скликання 

Дотримання депутатами норм етики регулюється  ч.1 ст. 8 Закону 

України «Про статус народного депутата України», де зазначено, що у 

своїй діяльності народний депутат України повинен дотримуватися 

загальновизнаних норм моралі; завжди зберігати власну гідність, 

поважати честь і гідність інших народних депутатів України, службових 

та посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що 

                                                           
27 http://kmc.media/2018/03/15/u-kyyevi-vidbuvsya-vseukrayinskyy-forum-simyi.html 
28 http://www.volynpost.com/articles/851-abetka-igoria-guzia 
29https://censor.net.ua/ua/video_news/3072902/chomu_interesy_menshosti_zahyschayut_i_tse_vse_sprava_ruk_sat
any_vony_znyschat_planetu_pid_radoyu_vidbuvayetsya 
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компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, 

державу30. 

Також ч.1  ст. 80 Констиутції України передбачено, що «Народні 

депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати 

голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за 

винятком відповідальності за образу чи наклеп»31.  

Але завдяки трансляцій комітетських та пленарних засідань, 

публікацій в медіа-ресурсах ми неодноразово спостерігали порушення 

норм етики, прояви сексизму та дискримінації народними депутатами 

України. Деякі з них набували широкого розголосу та осуду, як з боку 

інших народних депутатів, так і серед представників громадянського 

суспільства та ЗМІ. 

Прикладом такої неетичної поведінки народних депутатів, є 

вислови Олега Ляшка, Сергія Капліна, Олега Барни, Володимира Мисика. 

На засіданні парламенту 18 жовтня 2018 року Марія Іонова зачитала 

звернення від МФО «Рівні можливості» у Верховній Раді та закликала 

нардепів не допускати сексистських та дискримінаційних висловлювань 

на адресу жінок-колег та дотримуватися принципів недискримінації32. 

Також 17 жовтня 2018 на засіданні Комітету з питань Регламенту 

та організації роботи Верховної Ради України було ініційоване 

обговорення депутаткою Світланою Войцеховською щодо 

недотримання норм етики під час виступу з трибуни народним 

депутатом С. Капліним. Йому було запропоновано надати письмові 

пояснення та взяти участь у засіданні Комітету, але він запрошення 

проігнорував33. 

 Після дискримінаційних висловів Володимира Мисика на 

засіданні Комітету з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності 17 жовтня 2018 року, депутатка Вікторія 

Пташник надіслала звернення до Комітету з питань Регламенту та 

                                                           
30 https://zakon.help/law/2790-XII/ 
31 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 
32 https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/18/7195574/ 
33 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2051397375190470&id=100009606826570 
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організації роботи Верховної Ради України щодо розгляду Комітетом 

питання про дії та висловлювання свого колеги. Але, не дивлячись на те, 

що розгляд заяви депутатки Пташник мав відбутись ще в листопаді, 

комітет переніс розгляд питання про звернення Вікторії Пташник на 

грудень 2018 року. Але станом на 16 січня 2019 року розгляд так і не 

відбувся. 

Під час позачергового засідання 26 листопада 2018 року народний 

депутат Сергій Власенко дозволив собі неетичні висловлювання на 

адресу Першої заступниці Голови Верховної Ради України Ірини 

Геращенко. За що потім вибачився, але лише за те «що форма була 

неприпустима»34. 

Питання порушення норм етики народними депутатами та 

механізм притягнення до відповідальності передбачено Регламентом 

Верховної Ради України.35  

Так, згідно ч.4 ст. 51 даного Закону: «якщо народний депутат 

виголошує образливі слова на адресу іншого народного депутата або 

депутатської фракції (депутатської групи), головуючий на пленарному 

засіданні попереджає цього народного депутата про неприпустимість 

таких висловлювань або припиняє його виступ. Народний депутат або 

представник депутатської фракції (депутатської групи), на адресу яких 

були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого на 

пленарному засіданні з вимогою про надання слова для репліки. 

Головуючий на пленарному засіданні надає слово для репліки народному 

депутату або представнику депутатської фракції (депутатської групи) 

відразу після звернення або після завершення обговорення питання».   

Частиною 5, цієї ж статті передбачено: «якщо народний депутат, 

депутатська фракція (депутатська група), на адресу яких були 

виголошені образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпано і 

порозуміння між народними депутатами не досягнуто, то вони письмово 

звертаються до комітету, до предмета відання якого належать 

питання регламенту, який розглядає це питання на своєму засіданні. У 

                                                           
34 http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/6966.html 
35 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17 
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таких випадках за висновком комітету, до предмета відання якого 

належать питання регламенту, Верховна Рада без обговорення може 

прийняти рішення про позбавлення народного депутата права брати 

участь у пленарних засіданнях (до п'яти пленарних засідань). Це рішення 

доводиться до відома виборців через газету "Голос України"». 

Також, в ч. 1 ст. 52, сказано, що: «На пленарному засіданні Верховної 

Ради промовець не повинен вживати образливих висловлювань, 

непристойних слів, закликати до незаконних дій. У разі порушення 

промовцем такої вимоги головуючий на пленарному засіданні попереджає 

його про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припиняє 

його виступ, а в разі повторного порушення - позбавляє права виступу на 

цьому пленарному засіданні». 

Щодо комітету, на який посилається Регламент у ч.5 ст. 51, то 

відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, 

кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України 

восьмого скликання» від 04.11.2018 № 22-VIII, Комітет з питань 

Регламенту та організації роботи Верховної Ради України надає 

висновки щодо певних дій народних депутатів, зокрема, щодо 

дотримання дисципліни та норм депутатської етики36. 

У відповідь на запит про інформацію щодо порушення народними 

депутатами України дисципліни та норм етики (див. Додаток 4), Комітет 

з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, 

надіслав копії рішень Комітету, прийнятих за наслідками розгляду 

питань з певних дій чи висловлювань народними депутатами України, 

інцидентами за їх участю.  

Так, станом на 22 грудня 2018 року, Комітетом з питань 

Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, було винесено 

9 рішень щодо зазначених питань. Серед цих 9 рішень, лише два 

стосується прояву депутатів сексизму та дискримінації.  

Варто звернути увагу на рішення, яке стосується депутатського 

звернення народних депутаток України Войціцької В.М., Сотник О.С., 

                                                           
36 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/22-19 
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Подоляк І.І. про позбавлення народного депутата України Барни О.С. 

права брати участь у п’яти пленарних засіданнях Верховної Ради України 

за «неодноразове порушення етичних норм та Регламенту Верховної 

Ради України». 

Відповідь Комітету на дане звернення є чудовою демонстрацією 

недосконалого, а підчас слабкого унормування притягнення депутатів 

до відповідальності за сексизм чи будь які інші прояви дискримінації. 

Причому в даному випадку сам Комітет з питань Регламенту та 

організації роботи Верховної Ради України діяв виключно у 

визначений законом спосіб.  

Комітет наголошує, що Регламентом Верховної Ради України 

визначено врегульовано дотримання норм етичної поведінки на 

засіданнях парламенту і не врегульовано поведінку народних депутатів 

України поза його межами. А отже, якщо порушення норм етики 

відбулося поза межами парламенту та не під час проведення пленарного 

засідання Верховної Ради України,  правових підстав для позбавлення 

народного депутата України Барни О.С. права брати участь у п’яти 

пленарних засіданнях Верховної Ради України у спосіб, передбачений 

статтею 51 Регламенту Верховної Ради України, немає. 

В своєму рішенні Комітет посилається на ряд нормативно-

правових актів, серед яких Конституція України, Цивільний кодекс 

України, Кримінальний кодекс України, Постанова Пленуму Верховного 

Суду України, оскільки норми визначених актів врегульовують 

поведінку фізичних осіб, право на захист гідності та честі, проблеми 

визначення понять гідності, честі чи ділової репутації, оскільки вони є 

морально-етичними категоріями й одночасно особистими немайновими 

правами.37 

При надані оцінки поведінки народних депутатів України існує 

також проблема встановлення меж, тобто місця та обставин, які б 

впливали при призначенні санкцій за порушення етики. Якщо ми 

погоджуємось, що наявні норми регламенту є недосконалими в частині 

                                                           
37 http://reglament.rada.gov.ua/news/dijaln_komit/rishennya_Kom/73208.html 
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накладання санкцій лише за неетичну поведінку під час пленарних 

засідань, то де саме має починатись та закінчуватись моніторинг 

висловлювань парламентарів?  

Наприклад, чи мають депутати притягатися до відповідальності 

за висловлювання в соціальних мережах, чи це вже розцінюється як 

порушення свободи слова? 

Прикладом може слугувати діалог в соціальних мережах депутата 

Антона Яценка та комунікаційниці Руху «Чесно» Юлії Решітько, під час 

якого депутат дозволив собі образливі висловлювання на адресу 

останньої.38 Тобто, чи цей випадок має розглядати Комітет з питань 

Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, або депутат 

має нести лише репутаційні ризики? 

Розглядаючи необхідність дотримання народними депутатами 

України правил етичної поведінки в соціальних мережах, ми маємо 

звернути увагу на ставлення до цього питання інших суб’єктів 

парламентської діяльності, а саме працівників Апарату Верховної Ради 

України, які виступають у ролі державних службовців. Висловлювання 

державного службовця у соціальних мережах може сприйматись як 

позиція інституції, яку він представляє, що в свою чергу покладає на 

нього певні обмеження з огляду на етичні норми та стандарти. Більш 

детально про розгляд питань етики у роботі працівників Апарату 

Верховної Ради України, можна ознайомитись у ситуаційному досліджені 

«Питання етичних та професійних стандартів державної служби в 

Апараті Верховної Ради України», що було підготовлено ГО «Лабораторія 

законодавчих ініціатив»39. 

Окремою проблемою є виокремлення понять «сексизм» та 

«дискримінація за ознакою статі» серед інших підстав порушення 

парламентарями етики відповідно до положень нормативно-правових 

актів. Так як ми можемо спостерігати систематичну відсутність 

                                                           
38 https://povaha.org.ua/seksyzm-knopkodavstvo-i-lavochky/ 
39 Питання етичних та професійних стандартів державної служби в Апараті Верховної Ради України» 
http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Pitannya_Etichnih_Standartiv_Prew_.pdf 
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розуміння проблеми сексизму у висловлюваннях не тільки депутатів, 

але й державних службовців та громадян загалом. 

Серед обговорюваних інструментів, які покликані забезпечити 

дотримання депутатами норм етики є розробка Кодексу поведінки 

народного депутата, що передбачено 52 Рекомендацією Місії з оцінки 

потреб,  що закріплені у Дорожній карті щодо внутрішньої реформи та 

підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України40.  

Виконання цієї та інших рекомендацій передбачені 

Меморандумом про взаєморозуміння між Верховною Радою України та 

Європейським парламентом про спільні рамки парламентської 

підтримки та підвищення інституційної спроможності.  

Але станом на січень 2019 Кодекс депутатської етики так і не був 

представлений та впроваджений Верховною Радою України. Більш 

детально про Етичний кодекс парламентаря: його структуру, зміст, 

тематику та пропозиції, ви можете ознайомитись у аналітичному звіті 

«Етичний кодекс парламентаря: структура, зміст, тематика. Реалії та 

пропозиції для України», щоб був підготовлений ГО «Лабораторія 

законодавчих ініціатив».41 

Отже, при оцінці проявів сексизму, дискримінації, порушень норм 

етики загалом, ми зіткнулися з проблемами нормативно невизначених 

меж порушення народними депутатами України етики у професійній 

діяльності, необхідності вдосконалення законодавчого та процедурного 

забезпечення дотримання встановлених правил поведінки.  

І хоча Регламентом Верховної Ради України передбачено досить 

обмежений інструментарій регулювання поведінки парламентарів, все 

ж, варто відзначити, що Комітет з питань Регламенту та організації 

роботи Верховної Ради України, відповідно до сфери своїх повноважень 

має більш детально приділяти увагу проявам сексизму та дискримінації.  

 Відповідний комітет, як орган, за яким закріплені питання 

дотримання норм етики, навіть при обмеженому механізмі накладення 

санкцій, має займати більш активну позицію на своїх засіданнях 

                                                           
40 http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160301RES16508/20160301RES16508.pdf 
41 http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/Code-of-Conduct_Analytical-report.pdf 
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щодо питань, які стосуються порушення норм етики, наголошуючи, 

що така поведінка депутатів є неприпустимою та неналежною, та псує 

образ представника парламенту в очах громадян.  Конституцією України 

та Законом України «Про статус народного депутата» передбачено, що у 

своїй діяльності народний депутат України повинен дотримуватися 

загальновизнаних норм моралі і поважати честь та гідність інших осіб 

загалом, а не тільки у межах сесійних засідань Верховної Ради України.  

 

3. Представлення  жінок та чоловіків у парламенті. Аналіз 

кількісного складу комітетів, секретаріатів та структурних підрозділів.  

При обговоренні проблеми реалізації ґендерної рівності у 

Верховній Раді України, ми можемо зустріти міфи, що найбільшими 

досягненнями у цій сфері є  рекордний відсоток жінок серед депутатів за 

всі скликання, близько 12%, а також склад керівництва Верховної Ради 

України, де Голова Верховної Ради – чоловік, а дві його заступниці - 

жінки. Але чи можна це вважати найбільшим досягненням і чи можна 

вважати це досягненням взагалі? 

З одного боку, ми можемо спостерігати позитивну динаміку щодо 

представництва жінок серед депутатів, але з іншого, коли різниця між 7 

та 8 скликанням становить лише декілька відсотків 12,11% проти 9,7%, 

це не можна сприймати як великий крок у впроваджені політики 

«ґендерного мейнстрімінгу»42.  Необхідно також враховувати, що 

загальна кількість депутатів Верховної Ради України 8-го скликання є не 

450 осіб, відповідно до Конституції, а 423 особи. Тобто¸ наявність 

депутатів, які могли бути обрані від Автономної Республіки Крим та 

інших окупованих територій теж могло би внести кореляцію у 

відповідне представлення.   

Згідно звіту «Women in parliament in 2017 : The year in review», що 

був опублікований на сайті Inter-Parliamentary Union, станом на січень 

                                                           
42 http://pravda.press/news/politics/z-pochatku-90-kh-kilkist-zhinok-v-parlamenti-zrosla-mayzhe-v-4-razi-infografika--
21866/ 
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2018 року, частка жінок у парламентах Європи в середньому становить 

27%, а світу 23%.43 

В свою чергу, в Європі, зберігався показник частки жінок серед 

депутатів на рівні 13,2%, а світу 11,3% у 1995 році. Тобто вибори 2014 

року, показують показник жінок у парламенті України відповідно до 

середнього по Європі та світу приблизно 20 річної давнини. 

У аналітичному документі Policy Paper «Пропозиції до політики 

щодо до політики щодо забезпечення ґендерної рівності у Верховній Раді 

України», який був підготовлений Лабораторією законодавчих ініціатив 

у листопаді 2017 року, наводиться інформація щодо частки жінок у 

Комітетах Верховної Ради України та міжнародних делегаціях. Так, цілих 

вісім комітетів із 27 були сформовані виключно з чоловіків. Причому два 

з цих комітетів є одними з найбільших: Комітет з питань аграрної 

політики та земельних відносин та Комітет з питань бюджету. 

З 27 комітетів ВРУ лише шість очолюють жінки. Якщо розглядати 

ці комітети за сферами впливу, то можна відзначити, що жінки очолюють 

комітети, за якими закріплена сфера міжнародних відносин. 

Порівнюючи представництво жінок у комітетах, які відповідають за 

міжнародні зв’язки та європейську інтеграцію з представництвом жінок 

у міжнародних делегаціях, ми можемо звернути увагу на негативну 

тенденцію. Так, лише дві делегації із десяти очолюють жінки. В 

середньому, у міжпарламентських делегаціях жінки займають 

приблизно тридцять відсотків від загального складу.44 

Досліджуючи представлення жінок та чоловіків у Верховній Раді 

України, ми маємо звернути увагу не тільки на депутатський корпус, але 

й на працівників Апарату Верховної Ради України. 

Спершу зазначимо, що за відсутності окремого закону, який би 

врегульовував проходження державної служби в Апараті Верховної Ради 

України, працівники апарату, в свій роботі керуються Законом України 

«Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. 

                                                           
43 https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2018-03/women-in-parliament-in-2017-year-in-review 
44 http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Propozicii_Politiki_Gendernoi_Rivnosti-3.pdf 
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Серед принципів проходження державної служби, що визначені ст. 

4 Закону, закріплено: «забезпечення рівного доступу до державної служби 

- заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність 

необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним 

категоріям громадян під час вступу на державну службу та її 

проходження».45 

Відповідно до запиту на інформацію, щодо загальної кількості 

жінок та чоловіків серед працівників Апарату Верховної Ради України, 

розподілення серед них керівних посад, а також наявних ґендерних квот, 

була отримана відповідь, що ґендерні квоти щодо призначення на 

посади в Апараті Верховної Ради України не передбачені а загальна 

кількість працівників Апарату Верховної Ради України станом на 17 

грудня 2018 року складає 1020 осіб,  з них – 337 чоловіки, 683 – жінки. 

Керівні посади обіймають 264 працівники, з яких 125 – чоловіки, 139 – 

жінки.» (Див. Додаток 5).  

Тобто, відповідно до вищенаведених даних може скластися 

враження, що не дивлячись на ґендерний дисбаланс депутатського 

корпусу, серед працівників Апарату Верховної Ради України існує не 

тільки допустимий баланс представлення обох статей, але й зберігається 

майже паритетна рівність на керівних посадах. 

Але проаналізувавши сайт Верховної Ради України, станом на 

30.12.2018, можемо спостерігати, що серед керівництва Апарату 

Верховної Ради України представлені одні чоловіки.  

Також чоловіки очолюють 13 підрозділів, серед яких переважно 

головні управління Апарату Верховної Ради України. 

Жінки очолюють 6 підрозділів, серед яких: секретаріати 

керівництва Верховної Ради України, Прес-служба Апарату Верховної 

Ради України, Відділ з питань звернень громадян Апарату Верховної 

Ради України, Відділ контролю Апарату Верховної Ради України. 

Щодо Секретаріатів Комітетів Верховної Ради України, то серед  

очільників секретаріатів 27 Комітетів, 13 жінок та 16 чоловіків. Треба 

                                                           
45 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n929 
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зазначити, що на сайті у двох Комітетах вказано по два керівники, в 

кожному серед керівників - один чоловік та одна жінка. 

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 існує їх 

нерівномірне 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. 

 

Висновки 

Для оцінки забезпечення ґендерної політики в роботі парламенту 

були вибрані наступні компоненти: реалізація законодавчої функції; 

етика та протидія сексизму та дискримінації; кількісний склад 

представлення  жінок та чоловіків у парламенті.  

1. Діяльність народних депутатів в контексті реалізації ними 

законодавчих повноважень можна виокремити як найуспішніший 

компонент даної оцінки. Був проведений відповідний моніторинг за 

сферами дії зареєстрованих законопроектів та прийнятих законів, а 

також виокремлена група депутатів, які є найактивнішими ініціаторами 

поданих ініціатив, а також тих, кого можна виокремити як 

«антиґендерне лоббі». 

До успіхів цього компоненту можна віднести: 

- результативність законопроектів, які містять ґендерні норми у 

сфері врегулювання рівних прав і можливостей за ознакою статі 

(ухвалено 12 з 43 ЗП, або 28 %), більш ніж удвічі більша, ніж середня 

результативність усіх депутатських законодавчих ініціатив за 8-у сесію 

(12%). Звичайно, з огляду на поступ у реалізації стратегічних та 

рамкових документів у сфері ґендерної рівності це навряд можна 

вважати показником пріоритетності відповідних законодавчих ініціатив 

у політичному порядку денному. Тим не менше, така ситуація може 
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свідчити про більшу ймовірність ухвалення законопроекту за умови 

наявність прогресивних «ґендерних» норм; 

- 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.  

- була сформована група депутатів, які систематично працюють 

над забезпечення законодавчих змін у ґендерній політиці; 

- законодавчі ініціативи спрямовані на вирішення проблем у 

різних сферах, відбувається широке охоплення якщо не всіх, то багатьох 

сфер суспільних відносин. Був прийнятий ряд законів, що врегульовують 

цілий пласт положень в кримінальному законодавстві.   

- були подані законопроекти (реєстр. номер №8204 та №8204-1), 

які покликані забезпечувати захист прав чоловіків, тобто йде відхід від 

стереотипів, що «ґендер» це виключно проблематика захисту прав лише 

жінок. 

Серед негативних практик визначеного компоненту відзначимо 

наступне: 

- відсутність комплексної політики законодавчого забезпечення 

ґендерної рівності; 

- ініціаторами більшості законопроектів є народні депутати, а не 

Кабінет Міністрів України, наслідком чого може бути неузгодженість при 

формуванні та забезпечені політики органами виконавчої влади; 

- формування активного «антиґендерного лоббі» за підтримки 

релігійних організацій, які досить часто під час своїх публічних виступів 

допускають маніпулятивні висловлювання; 

- при розгляді законопроектів виникає активний спротив 

парламентарів при наявності термінів «ґендер», «ґендерна рівність» та 

«сексуальна орієнтація», що серйозно ускладнює можливість прийняття 

нормативно-правових актів. 

2. При оцінці роботи парламенту, найбільше проблем було 

виявлено у процесі дотримання народними депутатами України норм 
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етики. Нажаль, дискримінаційні висловлювання та прояви сексизму є 

поширеними у роботі парламентарів. 

Серед позитивних проявів боротьби з сексизмом та 

дискримінацією можна відзначити актуалізацію серед народних 

депутатів, представників громадських організацій та ЗМІ необхідності 

боротьби із неналежною поведінкою. І  хоча більшість парламентарів все 

ще дотримується тактики «мовчання» щодо дискримінаційних проявів, 

окремі представники все активніше піднімають дискусію щодо даної 

проблеми.    

Щодо негативних проявів, то тут ми виокремимо наступне: 

- недосконалість законодавства. Тобто, 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 за порушення норм етики лише 

під час проявів неетичної поведінки на пленарних засіданнях; 

- навіть при цьому обмеженому інструментарії, депутати не 

прагнуть його використовувати. Тобто практично не подають заяви про 

порушення до уповноваженого органу, яким є Комітет з питань 

Регламенту та організації роботи Верхової Ради України. 

- відсутність виокремлення «сексизму» серед інших підстав 

притягнення депутатів до відповідальності відповідно до норм етики.  

3. Оцінюючи представлення жінок та чоловіків серед 

депутатського корпусу, комітетів та міжнародних груп, а також 

працівників Апарату Верховної Ради України, ми можемо спостерігати 

неоднорідну картинку. 

Серед позитивних прикладів є практично паритетне 

представлення жінок та чоловіків серед керівництва Секретаріатів 

Комітетів Апарату Верховної Ради України.   

На противагу цьому ми можемо спостерігати повну відсутність 

жінок у складі керівництва Апарату Верховної Рали України. При цьому 

60% працівників Апарату – жінки.  
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Представлення жінок та чоловіків, що є народними депутатами 

України серед членів комітетів та керівного складу Комітетів теж не є 

рівномірним, хоча при цьому треба не забувати про низький відсоток 

жінок від загальної кількості обраних народних депутатів України.  

Отже, діяльність Верховної Ради України в плані забезпечення 

реалізації політики ґендерної рівності аж ніяк неможна назвати 

успішною.  За період 2014-2019 однозначно необхідно було запровадити 

ряд змін, які б стосувалися, наприклад, поведінки парламентарів чи 

розподілу керівних посад. 

Проте неможна ігнорувати роботу окремих депутатів, які 

належать до різних парламентських фракцій та груп, але об’єднується 

заради вироблення суспільно важливих рішень у сфері ґендерної 

рівності. Адже дані напрацювання є необхідним базисом для роботи 

народних депутатів наступного скликання.       
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17 

4. Закон України «Про статус народного депутата України» 

https://zakon.help/law/2790-XII/ 

5. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 

6. Дорожня карта законодавчого забезпечення виконання Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони на 2018 – 2019 роки 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/karta-

prioritetnikh-zakonoproektiv-u-sferi-evropeyskoi-integratsii.pdf 

7. Розпорядження КМУ від  20 серпня 2014 р. №  805-р «Про затвердження 

Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо 

лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/247579389 

8. Проект Постанови про заходи із забезпечення захисту сімейних 

цінностей та інституту сім'ї в Україні №8521 від 22.06.2018 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64284 

9. Аналітичний матеріал ГМ «ОПОРА» «Що напрацювали українські 

парламентарі за 4 роки?»  https://www.oporaua.org/parlament/45682-

shcho-napratsiuvaly-ukrainski-parlamentari-za-4-roky 

10. Веб-портал Гендер в деталях: «Перший Український Жіночий Конгрес: 

підсумки» https://genderindetail.org.ua/news/pershiy-ukrainskiy-

zhinochiy-kongres-pidsumki-134265.html 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n929
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https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/karta-prioritetnikh-zakonoproektiv-u-sferi-evropeyskoi-integratsii.pdf
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/247579389
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64284
https://www.oporaua.org/parlament/45682-shcho-napratsiuvaly-ukrainski-parlamentari-za-4-roky
https://www.oporaua.org/parlament/45682-shcho-napratsiuvaly-ukrainski-parlamentari-za-4-roky
https://genderindetail.org.ua/news/pershiy-ukrainskiy-zhinochiy-kongres-pidsumki-134265.html
https://genderindetail.org.ua/news/pershiy-ukrainskiy-zhinochiy-kongres-pidsumki-134265.html
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11. Веб-портал ПОВАГА: кампанія проти сексизму «Громадськість виступила 

проти «гендерного заходу» Богомолець та Турчинової. Текст заяви» 

https://povaha.org.ua/hromadskist-vystupyla-proty-hendernoho-zahodu-

bohomolets-ta-turchynovoji-tekst-

zayavy/?fbclid=IwAR1RCsgAzLLNwtkn9TkXgu-

8jK9x0plD4sD6H5ye3OZHNOdMKTkPtSlBKgg 

12. Веб-портал Українська Правда «У Раді засудили сексизм: Деякі колеги 

залишилися на первісному рівні» 

https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/18/7195574/ 

13. Веб-портал ЦЕНЗОР.НЕТ «"Чому інтереси меншості захищають?" і "Це все 

справа рук сатани - вони знищать планету": під Радою відбувається 

"Всеукраїнський сімейний протест"» 

https://censor.net.ua/ua/video_news/3072902/chomu_interesy_menshosti_

zahyschayut_i_tse_vse_sprava_ruk_satany_vony_znyschat_planetu_pid_radoyu

_vidbuvayetsya 

14. ВолиньPost ««Абетка» Ігоря Гузя» 

http://www.volynpost.com/articles/851-abetka-igoria-guzia 

15. Доповідь та дорожня карта щодо внутрішньої реформи та підвищення 

інституційної спроможності Верховної Ради України 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160301RES16

508/20160301RES16508.pdf 

16. Звіт МФО «Рівні можливості» за 6-ту сесії ВРУ 8-го скликання 

https://cutt.ly/2Ez1f 

17. Звіт МФО «Рівні можливості» за 7-му сесії ВРУ 8-го скликання 

https://cutt.ly/0EzNU 

18. Звіт про діяльність МФО «ЄвроОптимісти» за 2015-2016 роки 

https://www.slideshare.net/Anna_Simonyan/20152016-70524288 

19. Звіт про роботу підкомітету з питань гендерної рівності і 

недискримінації Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (І-IV сесій 

Верховної Ради України восьмого скликання) 

http://kompravlud.rada.gov.ua/uploads/documents/32561.pdf 

https://povaha.org.ua/hromadskist-vystupyla-proty-hendernoho-zahodu-bohomolets-ta-turchynovoji-tekst-zayavy/?fbclid=IwAR1RCsgAzLLNwtkn9TkXgu-8jK9x0plD4sD6H5ye3OZHNOdMKTkPtSlBKgg
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https://povaha.org.ua/hromadskist-vystupyla-proty-hendernoho-zahodu-bohomolets-ta-turchynovoji-tekst-zayavy/?fbclid=IwAR1RCsgAzLLNwtkn9TkXgu-8jK9x0plD4sD6H5ye3OZHNOdMKTkPtSlBKgg
https://povaha.org.ua/hromadskist-vystupyla-proty-hendernoho-zahodu-bohomolets-ta-turchynovoji-tekst-zayavy/?fbclid=IwAR1RCsgAzLLNwtkn9TkXgu-8jK9x0plD4sD6H5ye3OZHNOdMKTkPtSlBKgg
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/18/7195574/
https://censor.net.ua/ua/video_news/3072902/chomu_interesy_menshosti_zahyschayut_i_tse_vse_sprava_ruk_satany_vony_znyschat_planetu_pid_radoyu_vidbuvayetsya
https://censor.net.ua/ua/video_news/3072902/chomu_interesy_menshosti_zahyschayut_i_tse_vse_sprava_ruk_satany_vony_znyschat_planetu_pid_radoyu_vidbuvayetsya
https://censor.net.ua/ua/video_news/3072902/chomu_interesy_menshosti_zahyschayut_i_tse_vse_sprava_ruk_satany_vony_znyschat_planetu_pid_radoyu_vidbuvayetsya
http://www.volynpost.com/articles/851-abetka-igoria-guzia
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20. Звіт про роботу підкомітету з питань гендерної рівності і 

недискримінації Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин у 2017 році 

http://kompravlud.rada.gov.ua/uploads/documents/33154.pdf 

21. Інформаційне агентство УНІАН: «У Києві триває Другий Український 

Жіночий Конгрес» https://www.unian.ua/society/10367880-u-kiyevi-

trivaye-drugiy-ukrajinskiy-zhinochiy-kongres.html» 

22. Інформаційне управління Апарату ВРУ :  «В Апараті Верховної Ради 

України завершилося підвищення кваліфікації державних службовців з 

питань гендерної політики» 

http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/145449.html 

23. Інформаційне управління Апарату ВРУ :  «Професійні можливості жінок 

у Збройних силах України обговорено під час «круглого столу» за участю 

Міжфракційного об’єднання «Рівні можливості»» 

http://rada.gov.ua/news/Novyny/129014.html 

24. Інформаційне управління Апарату ВРУ :  «У Верховній Раді відбулося 

засідання Громадської ради з ґендерних питань» 

http://rada.gov.ua/fsview/127860.html 

25. Інформаційне управління Апарату ВРУ : «Підписано Меморандум про 

співпрацю між Міжфракційним депутатським об’єднанням "Рівні 

можливості" та Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ 

(OБСЄ/БДІПЛ)» http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/140950.html 

26. Інформаційне управління Апарату ВРУ: «Члени Міжфракційного 

депутатського об’єднання (МФО) "Рівні можливості" та представники 

Національного Демократичного Інституту (НДІ) підписали Меморандум 

про взаєморозуміння» 

http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/103830.html 

27. Католицький Медіа-центр «У Києві відбувся всеукраїнський форум сім’ї» 

http://kmc.media/2018/03/15/u-kyyevi-vidbuvsya-vseukrayinskyy-forum-

simyi.html 

28. Посилання на сторінку у соц. мережі С. Войцеховської 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2051397375190470

&id=100009606826570 

http://kompravlud.rada.gov.ua/uploads/documents/33154.pdf
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http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/103830.html
http://kmc.media/2018/03/15/u-kyyevi-vidbuvsya-vseukrayinskyy-forum-simyi.html
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29. Постанова ВРУ «Про перелік, кількісний склад і предмети відання 

комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/22-19 

30. Програма засідання «круглого столу» на тему: «Науково-медичні підходи 

до проблеми ґендерної рівності»: 

http://komzdrav.rada.gov.ua/uploads/documents/31044.pdf 

31. Річний звіт діяльності МФО «ЄвроОптимісти» за 2015 рік 

https://www.slideshare.net/UAReforms/ss-56342866 

32. Рішення Комітету щодо депутатського звернення народних депутатів 

України Войціцької В.М., Сотник О.С., Подоляк І.І. про позбавлення 

народного депутата України Барни О.С. права брати участь у п’яти 

пленарних засіданнях Верховної Ради України за «неодноразове 

порушення етичних норм та Регламенту Верховної Ради України» 

http://reglament.rada.gov.ua/news/dijaln_komit/rishennya_Kom/73208.ht

ml 

33. Статистика з офіційного сайту ВРУ: Поіменне голосування про розгляд 

можливості врахування поправки, озвученої народним депутатом 

Геращенко І.В., при підготовці до другого читання проекту Трудового 

кодексу України (№1658) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=4295 

34. Статистика законопроектів, подані суб’єктом законодавчої ініціативи 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/pt2/reports.dep2?PERSON=9540&SKL=9 

35. Стенограма засідання "круглого столу" на тему: "Науково-медичні 

підходи до проблеми ґендерної рівності" від 9 листопада 2018 року 

http://komzdrav.rada.gov.ua/uploads/documents/31080.pdf 

36. Стенограма пленарного засідання ВРУ від 17 листопада 2016 року 

http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/6366.html 

37. Стенограма позачергового пленарного засідання від 26 листопада 2018 

року http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/6966.html 

38. Пропозиції до політики щодо забезпечення ґендерної рівності у 

Верховній Раді України http://parlament.org.ua/wp-

content/uploads/2017/10/Propozicii_Politiki_Gendernoi_Rivnosti-3.pdf 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/22-19
http://komzdrav.rada.gov.ua/uploads/documents/31044.pdf
https://www.slideshare.net/UAReforms/ss-56342866
http://reglament.rada.gov.ua/news/dijaln_komit/rishennya_Kom/73208.html
http://reglament.rada.gov.ua/news/dijaln_komit/rishennya_Kom/73208.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=4295
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/pt2/reports.dep2?PERSON=9540&SKL=9
http://komzdrav.rada.gov.ua/uploads/documents/31080.pdf
http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/6366.html
http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/6966.html
http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Propozicii_Politiki_Gendernoi_Rivnosti-3.pdf
http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Propozicii_Politiki_Gendernoi_Rivnosti-3.pdf
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39. Аналітичний звіт «Етичний кодекс парламентаря: структура, зміст, 

тематика. Реалії та пропозиції для України» http://parlament.org.ua/wp-

content/uploads/2017/09/Code-of-Conduct_Analytical-report.pdf 

40. Питання етичних та професійних стандартів державної служби в Апараті 

Верховної Ради України» http://parlament.org.ua/wp-

content/uploads/2018/11/Pitannya_Etichnih_Standartiv_Prew_.pdf 

41. Веб-портал ПРАВДА «З початку 90-х кількість жінок в парламенті зросла 

майже в 4 рази. Інфографіка» http://pravda.press/news/politics/z-

pochatku-90-kh-kilkist-zhinok-v-parlamenti-zrosla-mayzhe-v-4-razi-

infografika--21866/ 

42. Inter-Parliament Union: «Women in parliament in 2017 : The year in review» 

https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2018-03/women-in-

parliament-in-2017-year-in-review 
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Додатки 

(Додаток 1) 

Назва закону/ 
законопроекту  

Дата 
реєстрації  

Етап Суб’єкт  Зміст  

Виборче законодавство 
Закон України № 595-
VIII від 14 липня 2015 
року «Про Місцеві 
вибори» 

14.07.2015 прийнято Народний 
депутат 
України 

Закріплює представництво осіб 
однієї статі у виборчих списках 
кандидатів у депутати місцевих 
рад. У багатомандатних 
виборчих округах 
представлення однієї статі має 
становити не менше 30 відсотків 
від загальної кількості 
кандидатів у виборчому списку. 

Закон України № 731-
VIII від 8 жовтня 2015 
року «Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо 
запобігання і протидії 
політичній корупції» 

19.06.2015 прийнято Народний 
депутат 
України 

Пунктом першим, статті 17-5 
передбачається додаткове 
фінансування за умови 
дотримання політичними 
партіями ґендерних квот. 

Проект Виборчого 
Кодексу №3112 від 
16.09.2015 

16.09.2015 Відхилено та 
знято з 
розгляду 

Народний 
депутат 
України 

В якому на декларативному 
рівні закріплено: «Формування 
республіканського, обласного, 
міського виборчого списку 
кандидатів у депутати 
здійснюється із забезпеченням 
рівних прав та можливостей для 
жінок і чоловіків. Заборонено 
будь-яку дискримінацію за 
ознакою статі». Законопроект 
був відхилений та знятий з 
розгляду. 

Проект Виборчого 
Кодексу №3112-1 від 
02.10.2015 

02.10.2015 07.11.2017 
прийнятий в 
першому 
читанні. 

Народний 
депутат 
України 

На відміну від законопроекту 
№3112 в цьому більш чітко 
виписаний механізм 
забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок та 
чоловіків. Він закріплює 
забезпечення ґендерної 
рівності, присутності у кожній 
п’ятірці кожного виборчого 
списку як чоловіків, так і жінок, 
а також порядку черговості 
представлення в списку. 

Проект Закону №1456 
від 16.12.2014 «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів 
України (щодо 
забезпечення рівних 

12.12.2014 23.04.2015 
Вручено 
подання 
Комітету про 
розгляд 

Народний 
депутат 
України 

Забезпечує загальне ґендерне 
співвідношення на рівні не 
менше 30% і не більше 70% 
однієї статі у відповідних 
виборчих списках. При цьому у 
першій п’ятірці пропонується 
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прав та можливостей 
жінок і чоловіків у 
виборчому процесі)» 

запровадити частку 
представників однієї статі на 
рівні не більше 60% 

Проект Закону №1445 
від 11.12.2014  «Про 
внесення змін до деяких 
законів України щодо 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків». 

11.12.2014 07.02.2019 
Проект 
відкликано 

Народний 
депутат 
України 

Законопроект визначає 
мінімальний рівень 
представництва жінок і 
чоловіків у виборчому списку 
кандидатів у народні депутати 
України від партії у 
загальнодержавному окрузі і 
має становити не менше трьох 
осіб тієї статі, яка менше 
представлена, у кожній десятці 
кандидатів у виборчому списку. 
Також він регулює 
представлення жінок та 
чоловіків у списках партій під 
час виборів до місцевих рад, під 
час призначення на державну 
службу та формуванні  
кадрового резерву.  Також 
забезпечує рівні права та 
можливості жінок і чоловіків у 
засобах масової інформації та 
рекламі, а також встановлює 
порядок оскарження 
дискримінації за ознакою статі. 

Регламент та інституційний розвиток ВРУ 
Проект Закону №8315 
від 20.04.2018  «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо ґендерно-
правової експертизи»   

20.04.2018 24.04.2018 
Надано для 
ознайомлення 

Народний 
депутат 
України 

Передбачається проведення 
ґендерно-правової експертизи 
чинного законодавства, 
проектів нормативно-правових 
актів, крім законопроектів, 
Кабінетом Міністрів України, а 
обов’язок ґендерно-правової 
експертизи законопроектів 
покладається на  Верховну Раду 
України. Також пропонується 
включити до змісту 
пояснювальної записки, як 
одного із супровідних 
документів законопроекту, 
положення щодо обґрунтування 
його впливу на забезпечення 
рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків 

Проект Закону №7283 
від 10.11.2017 «Про 
внесення змін до 
Закону України "Про 
Регламент Верховної 
Ради України" (щодо 
забезпечення рівних 

10.11.2017 03.04.2018 
Вручено 
подання 
Комітету про 
розгляд 

Народний 
депутат 
України 

Законопроектом пропонується 
запровадження норми про 
обов’язковість і необхідність 
урахування паритетного 
представництва жінок і 
чоловіків при формуванні 
персонального складу Комітетів 



42         Верховна Рада України 8-го скликання: проблеми, виклики та досягнення у процесі реалізації ґендерної політики 

 

 
 

42 
 

прав та можливостей 
жінок і чоловіків)». 

Верховної Ради України, 
офіційних делегацій Верховної 
Ради України, вводяться 
заборони вживання 
дискримінаційних і 
сексистських висловів. Окрім 
того законопроектом 
запропоновано закріпити серед 
обов’язків Першого заступника 
Голови Верховної Ради України 
ведення організаційної роботи з 
питань реалізації принципу 
прав рівних прав та 
можливостей в діяльності 
Верховної Ради України 

Проект Закону №7284 
від 10.11.2017 «Про 
внесення змін до 
Закону України "Про 
комітети Верховної 
Ради України" (щодо 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків) 

10.11.2017 03.04.2018 
Вручено 
подання 
Комітету про 
розгляд 

Народний 
депутат 
України 

Проектом Закону України 
передбачається внести зміни до 
Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України» з 
метою запровадження норми 
про обов’язковість і 
необхідність урахування 
паритетного представництва 
жінок і чоловіків при 
формуванні персонального 
складу Комітетів Верховної 
Ради України». 

Сфера кримінальних правопорушень та призначення відповідних покарань 
Закон України «Про 
запобігання та 
протидію домашньому 
насильству» № 2229-
VIII від 7 грудня 2017 
року. 

20.10.2016 прийнято Кабінет 
Міністрів 
України 

Закон визначає організаційно-
правові засади запобігання та 
протидії домашньому 
насильству, основні напрями 
реалізації державної політики у 
сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству, 
спрямовані на захист прав та 
інтересів осіб, які постраждали 
від такого насильства. 

Закон України № 2227-
VIII від 6 грудня 2017 
року «Про внесення 
змін до Кримінального 
та Кримінального 
процесуального 
кодексів України з 
метою реалізації 
положень Конвенції 
Ради Європи про 
запобігання 
насильству стосовно 
жінок і домашньому 
насильству та 

12.07.2016 Прийнято  Народний 
депутат 
України 

Законом вносяться зміни до 
Кримінального кодексу України 
та Кримінального 
процесуального кодексу 
України з метою імплементації у 
чинне законодавство України 
положень Стамбульської 
конвенції. 
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боротьбу з цими 
явищами» 
Закон України «Про 
внесення зміни до 
статті 149 
Кримінального 
кодексу України щодо 
приведення у 
відповідність з 
міжнародними 
стандартами»    

27.03.2017 Прийнято Народний 
депутат 
України 

Окрім іншого, відповідно до 
запроваджених змін, під 
експлуатацією людини в статті 
149 Кримінального кодексу 
України слід розуміти всі форми 
сексуальної експлуатації, 
використання в порнобізнесі, 
примусову працю або примусове 
надання послуг, рабство або 
звичаї, подібні до рабства, 
підневільний стан, залучення в 
боргову кабалу, вилучення 
органів, проведення дослідів 
над людиною без її згоди, 
усиновлення (удочеріння) з 
метою наживи, примусову 
вагітність або примусове 
переривання вагітності, 
примусове одруження, 
примусове втягнення у 
зайняття жебрацтвом, 
втягнення у злочинну 
діяльність, використання у 
збройних конфліктах тощо. 

Закон України від 14 
березня 2018 року № 
2334-VIII «Про 
внесення змін до 
Кримінального 
кодексу України щодо 
захисту дітей від 
сексуальних 
зловживань та 
сексуальної 
експлуатації». 

03.02.2015 Прийнято Народний 
депутат 
України 

Законом імплементується 
комплексний підхід щодо 
вдосконалення законодавства у 
сфері захисту дітей від 
сексуальних зловживань. 
Встановлюється чіткій 
мінімальний вік статевого 
повноліття, вдосконалюється 
відповідальність осіб, які 
посягають на статеву свободу та 
недоторканість, честь та 
гідність дітей. 

Проект Закону №0119 
від 14.11.2016 про 
ратифікацію Конвенції 
Ради Європи про 
запобігання насильству 
стосовно жінок і 
домашньому 
насильству та боротьбу 
із цими явищами. 

14.11.2016 17.11.2016 
Передано на 
доопрацювання 
в Комітет та 
готується на 
повторне 
перше читання 

Президент 
України 

Метою законопроекту є 
ратифікація Стамбульської 
конвенції і запровадження 
міжнародних стандартів 
запобігання та протидії 
насильству щодо жінок і 
домашньому насильству в 
законодавство України. Над 
законопроектом працювали 
більше 30 громадських 
організацій, а сама 
Стамбульська конвенція була 
підписана від імені України ще 7 
листопада 2011 року 
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Проект Закону № 6353 
від 12.04.2017 «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо 
удосконалення порядку 
запобігання та протидії 
дискримінації в 
Україні». 

12.04.2017 20.06.2017 
Вручено 
подання 
Комітету про 
розгляд 

Народний 
депутат 
України 

Проектом Закону 
передбачається виключити 
можливість призначення такого 
найсуворішого виду покарання, 
як довічне позбавлення волі, 
жінкам, що вперше вчинили 
кримінальне правопорушення. 

Проект Закону №6652 
від 23.06.2017 «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо протидії 
насильству в сім'ї». 

23.06.2017 05.12.2017 
Вручено 
подання 
Комітету про 
доопрацювання 

Народний 
депутат 
України 

Законопроектом пропонується 
внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні 
правопорушення шляхом 
внесення змін до статті 172-2, а 
саме: удосконаленням 
конструкції диспозиції цієї 
статті, доповненням статті 
новою частиною третьою 
змістом щодо відповідальності 
за розголошення відомостей 
про насильство в сім’ї та 
доповненням статті приміткою, 
яка передбачала б 
адміністративну 
відповідальність за вчинення 
особою в сім’ї будь-яких 
злочинно караних дій, 
провадження за якими було 
закрито на підставі пункту 7 
частини 1 статті 284 
Кримінального процесуального 
кодексу України. Також 
проектом пропонується 
доповнити Закон України «Про 
попередження насильства в 
сім’ї» статтею 2-1 «Принципи 
протидії насильству в сім’ї», в 
якій закріпити систему 
принципів та доповнити 
статтею 11, якою впровадити в 
законодавство «Надзвичайний 
охоронний ордер». 

Проект Закону №8290 
від 19.04.2018 «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо 
встановлення 
відповідальності за 
розголошення 
відомостей про 
насильство в сім'ї» 

19.04.2018 23.04.2018 
Надано для 
ознайомлення 

Народний 
депутат 
України 

Законопроектом пропонується 
внесення змін до нормативно-
правових актів шляхом 
встановлення відповідальності 
за розголошення відомостей 
про насильство в сім’ї особами, 
яким вони стали відомі у зв’язку 
з їх професійною або службовою 
діяльністю 
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Проект Закону №2254а 
від 03.07.2015 «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів 
України (щодо 
гуманізації 
кримінальної 
відповідальності 
жінок)». 

03.07.2015 Відхилено та 
знято з 
розгляду 

Народний 
депутат 
України 

Передбачалося внесення змін до 
статей 18, 150 та 150-2 
Кримінально-виконавчого 
кодексу, що покликані привести 
положення цього Кодексу у 
відповідність зі змінами до 
Кримінального кодексу України 
та виключити посилання на 
установи для тримання жінок, 
засуджених до довічного 
позбавлення волі.  
Законопроект був прийнятий в 
першому читанні, але потім був 
відхилений та знятий з 
розгляду.   

Проект Закону № 3501 
від 20.11.2015 «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів 
України (щодо 
гармонізації 
законодавства у сфері 
запобігання та протидії 
дискримінації із правом 
Європейського Союзу)». 

20.11.2015 16.02.2016 
Прийнято в 
першому 
читанні 

Народний 
депутат 
України 

Проектом Закону пропонується 
внести зміни до Закону України 
“Про засади запобігання та 
протидії дискримінації в 
Україні”, Кодексу України про 
адміністративні 
правопорушення, 
Кримінального кодексу України. 
Метою законопроекту є 
усунення прогалин у 
законодавстві щодо 
відповідальності за порушення 
законодавства у сфері 
запобігання та протидії 
дискримінації в України, 
забезпечення належної 
реалізації повноважень 
Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини щодо 
контролю за дотриманням 
законодавства у цій сфері та 
уточнення положень Закону 
України “Про засади 
запобігання та протидії 
дискримінації в Україні” 
відповідно до актів права ЄС. 

Проект Закону № 6607 
від 21.06.2017 «Про 
внесення змін до деяких 
законів України (щодо 
впровадження Єдиного 
реєстру осіб засуджених 
за злочини проти 
статевої свободи та 
недоторканності 
малолітньої чи 
малолітнього та 
посилення 

21.06.2017 07.02.2019 
Повернуто на 
доопрацювання 
ініціатору 
внесення 

Народний 
депутат 
України 

Основним завданням 
законопроекту є надання 
відповідної медичної допомоги 
особам, що страждають 
розладом сексуальної переваги 
(педофілією), а також через 
посилення кримінального 
покарання за такі злочини та  
впровадження Єдиного реєстру 
злочинців засуджених за 
злочини проти статевої свободи 
та недоторканності малолітньої 
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відповідальності за 
злочини, вчинені проти 
статевої свободи та 
недоторканності 
малолітньої чи 
малолітнього)». 

чи малолітнього створення 
умов для запобігання вчиненню 
ними нових злочинів проти 
статевої свободи та 
недоторканності малолітньої 
особи.  
 

Сфера трудових прав 
Закон України від 12 
листопада 2015 року 
№ 785-VII  «Про 
внесення зміни до 
Кодексу законів про 
працю України щодо 
гармонізації 
законодавства у сфері 
запобігання та 
протидії 
дискримінації з 
правом Європейського 
Союзу» 

10.11.2015 
(від реєстрації 
законопроекту 
Апаратом ВРУ 
до підписання 
Президентом і 
набрання 
чинності 
пройшло 13 
днів) 

Прийнято Народний 
депутат 
України 

Закон доповнює перелік ознак 
за якими забороняється 
дискримінація такими ознаками 
як: «сексуальна орієнтація»,  
«ґендерна ідентичність», 
«інвалідність» тощо, привівши 
його у відповідність до 
мінімального переліку 
захищених ознак у статті 1 
Директиви Ради № 2000/78/ЄC 
від 27 листопада 2000 року. 

Закон України «Про 
державну службу» від 
10 грудня 2015 року № 
889-VIII 

30.03.2015 Прийнято  Кабінет 
Міністрів 
України 

Серед принципів проходження 
державної служби, а саме в ст. 4 
Закону, вказано: «забезпечення 
рівного доступу до державної 
служби - заборона всіх форм та 
проявів дискримінації, 
відсутність необґрунтованих 
обмежень або надання 
необґрунтованих переваг 
певним категоріям громадян під 
час вступу на державну службу 
та її проходження» 

Проект Закону про 
внесення змін до 
Кодексу законів про 
працю України (щодо 
вдосконалення 
законодавства щодо 
запобігання та протидії 
дискримінації із правом 
Європейського Союзу) 
№ 3442-1 від 
11.11.2015. 

11.11.2015 Заслухано та 
знято з 
розгляду 

Народний 
депутат 
України 

Як альтернативний до 
законопроекту 3442,  він 
відповідно доповнює  перелік 
ознак за якими забороняється 
дискримінація такими ознаками 
як: «ставлення до статевих 
відносин», «інвалідність» та 
інших ознак у трудовому 
законодавстві, не включаючи до 
їх переліку «ґендерну 
ідентичність». 

Проект Закону про 
внесення змін до 
Кодексу законів про 
працю України (щодо 
гармонізації 
вітчизняного трудового 
законодавства у сфері 
запобігання та протидії 
дискримінації із правом 

12.11.2015 12.11.2015 
Питання 
заслухано 

Народний 
депутат 
України 

В цьому законоропекті також 
відсутні такі поняття як 
«сексуальна орієнтація» та 
«ґендерна ідентичність». 
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Європейського Союзу) 
№3442-2 від 12.11.2015.  
Проект Закону №5511 
від 08.12.2016 «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів 
України (щодо трудових 
прав) 

08.12.2016 12.12.2016 
Надано для 
ознайомлення 

Кабінет 
Міністрів 
України 

Законопроектом пропонується 
передбачити в чинному 
законодавстві норми щодо 
недопущення дискримінації в 
оголошеннях про 
працевлаштування та щодо 
надання права особам, які 
зазнали дискримінації, 
звернутися до суду із заявою 
про відновлення порушених 
прав, відшкодування 
матеріальної та моральної 
шкоди. 

Проект Закону №2523а 
від 25.08.2015 «Про 
внесення змін до 
Кодексу законів про 
працю України (щодо 
скорочення робочого 
часу для вагітних жінок 
та жінок, які мають 
дітей віком до трьох 
років, а також 
створення матері за 
місцем роботи 
сприятливих умов для 
годування грудної 
дитини)» 

25.08.2015 05.07.2016 
Вручено 
подання 
Комітету про 
відхилення 

Народний 
депутат 
України 

Законопроектом пропонується 
внести зміни до Кодексу законів 
про працю України, а саме: 
доповнити статтю 178 
частиною першою, де 
передбачається, що жінкам, які 
стали на облік по вагітності, а 
також жінкам, які мають дітей 
віком до трьох років, 
встановлюється скорочена 
тривалість робочого часу – не 
більше 36 годин на тиждень із 
збереженням середньої 
заробітної плати; доповнити 
частиною другою статтю 186, 
якою передбачається, що за 
заявою матері, яка має грудну 
дитину власник або 
уповноважений ним орган 
зобов’язаний  протягом 14 днів 
створити  матері за місцем 
роботи сприятливі та належні 
умови для годування грудної 
дитини шляхом забезпечення її 
та дитини окремою 
облаштованою кімнатою. 
Кімната для годування грудних 
дітей повинна відповідати 
вимогам Державних санітарних 
норм та правил. 

Проект Закону №2903 
від 19.05.2015  «Про 
внесення змін до деяких 
законів України щодо 
пенсійного 
забезпечення жінок, які 
працюють у 

19.05.2015 06.10.2015 
Вручено 
подання 
Комітету про 
відхилення 

Народний 
депутат 
України 

Законопроектом пропонується 
посилення соціального захисту 
багатодітних жінок, що 
працюють у 
сільськогосподарському 
виробництві, та зменшення 
податкового навантаження, 
пов’язаного зі сплатою 
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сільськогосподарському 
виробництві» 

сільськогосподарськими 
підприємствами як 
роботодавцями збору на 
обов’язкове державне пенсійне 
страхування. 

Проект Закону №2904 
від 19.05.2015  «Про 
внесення змін до 
Бюджетного кодексу 
України щодо 
визначення джерел 
фінансування 
пенсійного 
забезпечення жінок, які 
працюють у 
сільськогосподарському 
виробництві» 

19.05.2015   Відхилено та 
знято з 
розгляду 

Народний 
депутат 
України 

Метою законопроекту є 
внесення змін до Бюджетного 
Кодексу України з метою 
визначення джерел 
фінансування проекту Закону 
України  «Про внесення змін до 
деяких Законів України щодо 
пенсійного забезпечення жінок, 
які працюють у  
сільськогосподарському  
виробництві». 

Проект Закону №5343 
від 02.11.2016  «Про 
внесення змін до 
Розділу XV "Прикінцеві 
положення"" Закону 
України "Про 
загальнообов'язкове 
державне пенсійне 
страхування" щодо 
зменшення пенсійного 
віку для жінок, які 
народили і виховали 
трьох або більше дітей». 

02.11.2016 07.02.2017 
Вручено 
подання 
Комітету про 
доопрацювання 

Народний 
депутат 
України 

Проект підготовлено з метою 
створення сприятливих умов 
для виходу на пенсію для жінок, 
які народили трьох або більше 
дітей, тобто вони мають право 
на призначення дострокової 
пенсії за віком після досягнення 
55 років та за наявності не 
менше 20 років страхового 
стажу. 

Проект Закону №6558 
від 08.06.2017 «Про 
внесення змін до 
розділу ХV "Прикінцеві 
положення" Закону 
України "Про 
загальнообов'язкове 
державне пенсійне 
страхування" щодо 
забезпечення права 
жінок на заслужену 
пенсію» 

08.06.2017 Знято з 
розгляду 

Народний 
депутат 
України 

Законопроектом пропонується 
доповнити Розділ XV 
«Прикінцеві положення» Закону 
України «Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» пунктом 
14-5, згідно якого розмір пенсії 
жінок, які скористались правом 
дострокового виходу на пенсію 
за віком, після того як їм 
виповнилося 55 років, за 
наявності страхового стажу не 
менше 30 років та за умови 
звільнення з роботи, з 1 січня 
2018 року встановлюється в 
розмірі прожиткового мінімуму 
для осіб, які втратили 
працездатність, визначеного 
законом. 

Проект Закону №6558-1 
від 23.06.2017 «Про 
внесення змін до 
розділу ХV "Прикінцеві 

23.06.2017 Знято з 
розгляду 

Народний 
депутат 
України 

Проектом пропонується 
визначити, що після всіх 
вирахувань  розмір пенсії жінок 
не може бути меншим, ніж  
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положення" Закону 
України "Про 
загальнообов'язкове 
державне пенсійне 
страхування" щодо 
забезпечення права 
жінок на заслужену 
пенсію» 

визначений законом 
прожитковий мінімум для осіб, 
які втратили працездатність, а 
також встановити,  що  таке 
зменшення розміру пенсії 
застосовується лише протягом 
перших десяти років періоду 
отримання пенсії. 

Проект Закону №7113 
від 15.09.2017 «Про 
внесення змін до 
Кодексу законів про 
працю України щодо 
підвищення гарантій 
соціального захисту 
вагітних жінок» 

15.09.2017 07.11.2017 
Вручено 
подання 
Комітету про 
розгляд 

Народний 
депутат 
України 

Законопроектом пропонується 
доповнити Кодекс законів про 
працю України новою статтею 
178-1, положеннями якої 
передбачити право вагітної 
жінки, яка працює, на 
скорочення тривалості робочого 
часу з часу, коли вони стали на 
облік по вагітності - на одну 
годину тривалості робочого дня 
із збереженням середньої 
заробітної плати. 

Проект Закону №9045 
від 05.09.2018 про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо надання 
додаткових гарантій, 
пов'язаних із 
поєднанням сімейних і 
трудових обов'язків 

05.09.2018 06.11.2018 
Вручено 
подання 
Комітету про 
розгляд 

Кабінет 
Міністрів 
України 

Проектом НПА передбачено 
забезпечення рівних умов і 
можливостей для реалізації 
батьками своїх обов’язків щодо 
виховання дітей і догляду за 
ними (зокрема, в частині 
поширення на батька права на 
встановлення за його бажанням 
в обов’язковому порядку 
режиму роботи на умовах 
неповного робочого часу та на 
скорочену тривалість робочого 
часу), обмеження щодо 
залучення працівників, які 
мають малолітніх дітей або 
дітей з інвалідністю, до нічних і 
надурочних робіт, встановлення 
випробування при прийнятті на 
роботу, направлення у 
відрядження тощо. 

Проект Закону №0185 
від 22.05.2018 «Про 
денонсацію Конвенції 
Міжнародної організації 
праці про використання 
праці жінок на 
підземних роботах у 
шахтах будь-якого роду 
№ 45»  

22.05.2018 24.05.2018 
Вручено 
подання 
Комітету про 
розгляд 

Президент 
України 

Метою проекту НПА є 
необхідність приведення 
національного законодавства у 
відповідність до законодавства 
ЄС у частині усунення 
гендерних обмежень щодо 
підземної роботи. 

Проект Закону № 2523а 
від 25.08.2015 «Про 
внесення змін до 
Кодексу законів про 

25.08.2015 05.07.2016 
Вручено 
подання 

Народний 
депутат 
України 

Законопроектом 
передбачається, що жінкам, які 
стали на облік по вагітності, а 
також жінкам, які мають дітей 
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працю України (щодо 
скорочення робочого 
часу для вагітних жінок 
та жінок, які мають 
дітей віком до трьох 
років, а також 
створення матері за 
місцем роботи 
сприятливих умов для 
годування грудної 
дитини)».   

Комітету про 
відхилення 

віком до трьох років, 
встановлюється скорочена 
тривалість робочого часу – не 
більше 36 годин на тиждень із 
збереженням середньої 
заробітної плати; 
передбачається, що за заявою 
матері, яка має грудну дитину 
власник або уповноважений 
ним орган зобов’язаний  
протягом 14 днів створити  
матері за місцем роботи 
сприятливі та належні умови 
для годування грудної дитини 
шляхом забезпечення її та 
дитини окремою облаштованою 
кімнатою. Кімната для 
годування грудних дітей 
повинна відповідати вимогам 
Державних санітарних норм та 
правил. 

Сфера соціальних відносин 
Закон України №2234-
VIII від 07.12.2017 
«Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
посилення захисту 
права дитини на 
належне утримання 
шляхом 
вдосконалення 
порядку примусового 
стягнення 
заборгованості зі 
сплати аліментів». 

10.11.2017 Прийнято  Народний 
депутат 
України 

Даним нормативно-правовим 
актом запроваджуються суворі 
санкції за несплату аліментів. 

Закон України «Про 
державну допомогу 
суб'єктам 
господарювання» від 1 
липня 2014 року № 
1555-VII 

05.04.2013 Прийнято  Кабінет 
Міністрів 
України 

В нормах Закону, серед іншого 
зазначено поняття «ґендерної 
нерівності» в контексті 
незабезпеченої особи 
(працівника, який не може на 
рівних умовах конкурувати на 
ринку праці). 

Проект Закону  №9183 
від 09.10.2018 «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо захисту 
суспільної моралі та 
традиційних сімейних 
цінностей» 

09.10.2018 11.10.2018 
Надано для 
ознайомлення 

Народний 
депутат 
України 

Крім положень щодо 
збільшення матеріальної 
допомоги, законопроектом 
пропонується заміна 
(вилучення) термінів 
"сексуальна орієнтація", 
"ґендерна ідентичність", 
"ґендерна рівність" та 
"ґендерно-правова експертиза" 
та криміналізується пропаганда 
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одностатевих сексуальних 
відносин. 

Проект Закону № 6747 
від 17.07.2017 «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо права 
лікаря на відмову від 
аборту через 
міркування совісті» 

17.07.2017 18.09.2018 
Повернуто на 
доопрацювання 
ініціатору 
внесення 

Народний 
депутат 
України 

Законопроектом 
передбачається закріпити право 
медичного працівника від 
призначення чи участі в 
проведенні операції штучного 
переривання вагітності через 
світоглядні чи релігійні 
переконання. 

Проект Закону №8558 
від 05.07.2018 «Про 
внесення змін до 
Закону України "Про 
рекламу" щодо протидії 
дискримінації». 

05.07.2018 06.11.2018 
Вручено 
подання 
Комітету про 
розгляд 

Народний 
депутат 
України 

Законопроектом пропонується 
надати визначення 
«дискримінаційної» реклами, 
збільшити розміри штрафів за 
повторне вчинення порушення 
законодавства про рекламу. 

Проект Закону № 8204 
від 27.03.2018 «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо 
забезпечення прав 
чоловіків, які 
виховують дітей без 
матерів (одиноких 
батьків), нарівні з 
правами одиноких 
матерів» 

27.03.2018 15.01.2019 
Вручено 
подання 
Комітету про 
розгляд 

Народний 
депутат 
України 

У зазначеному законопроекті 
пропонується внести зміни до 
Кодексу законів про працю 
України задля забезпечення 
поширення гарантій, 
передбачених цим Кодексом для 
одиноких матерів, на одиноких 
батьків, а також внести зміни до 
Закону України «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми» для 
забезпечення рівності 
правового та соціального 
статусу одиноких матерів та 
одиноких батьків.  

Проект Закону № 8204-
1 від 13.04.2018 «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
одиноких матерів та 
одиноких батьків та 
рівних прав матері і 
батька щодо дитини». 

13.04.2018 15.01.2019 
Вручено 
подання про 
врахування 

Народний 
депутат 
України 

Даний альтернативний 
законопроект вносить зміни до 
Цивільного процесуального 
кодексу України, урегулювати 
процедуру видачі судового 
наказу про повернення з-за 
кордону на територію України 
дитини, яка незаконно вивезена 
(переміщена) та/або незаконно 
утримується за межами України 
внаслідок протиправної 
поведінки одного з батьків, 
якщо такі дії не містять складу 
злочину. Також ним вносяться 
зміни до Закону України «Про 
державну допомогу сім'ям з 
дітьми» щодо унормування 
питання виплати державної 
допомоги на дітей одиноким 
батькам 

Проект Закону №1052 
від 27.11.2014  «Про 
державну підтримку 

27.11.2014 Відхилено та 
знято з 
розгляду 

Народний 
депутат 
України 

Законопроект покликаний 
встановити низку соціальних 
гарантій жінкам, яким 
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жінок, яким присвоєно 
почесне звання України 
"Мати-героїня". 

присвоєно почесне звання 
України «Мати-героїня» 

Проект Закону №4185 
від 10.03.2016  «Про 
державну підтримку 
жінок, яким присвоєно 
почесне звання України 
"Мати-героїня"". 

10.03.2016 16.05.2017 
Вручено 
подання 
Комітету про 
розгляд 

Народний 
депутат 
України 

Законопроект визначає 
напрями державної політики 
популяризації материнства, 
регламентує основні підстави та 
критерії присвоєння Почесного 
звання України «Мати-героїня». 
Крім цього, проектом 
пропонується встановити низку 
соціальних гарантій жінкам, 
яким присвоєно почесне звання 
України «Мати-героїня». 

Проект Закону №6239 
від 27.03.2017 «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо обмежень 
по проведенню 
операцій штучного 
переривання вагітності 
(абортів)  

27.03.2017 20.03.2018 
законопроект 
було знято з 
розгляду. 

Народний 
депутат 
України 

Законопроектом пропонуються 
зміни та доповнення до 
Цивільного кодексу України та 
Закону України «Основи 
законодавства України про 
охорону здоров’я» щодо дозволу 
на штучне переривання 
вагітності лише у випадках та за 
наявності обставин, 
встановлених законодавством 
(якщо вагітність несе пряму 
загрозу життю вагітної жінки; є 
медичні показання щодо 
патології плоду, несумісної з 
життям дитини після 
народження; зачаття дитини в 
результаті зґвалтування). 

Регулювання відносин проходження служби у Збройних Силах України 
Закон України № 2523-
VIII  від 6 вересня 2018 
року «Про внесення 
змін до деяких законів 
України щодо 
забезпечення рівних 
прав і можливостей 
жінок і чоловіків під 
час проходження 
військової служби у 
Збройних Силах 
України та інших 
військових 
формуваннях».   

21.02.2017 Прийнято Народний 
депутат 
України 

Цей Закон надає особам обох 
статей рівні можливості щодо 
укладення контракту на 
проходження військової служби 
та закріплює принцип, 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. Також він скасовує 
необґрунтовані обмеження 
щодо служби жінок у 
військовому запасі та 
проходження військових зборів 
чоловіками та жінками. 

Проект Закону №6171 
від 10.03.2017 «Про 
внесення змін до деяких 

10.03.2017 20.03.2018 
Повернуто на 
доопрацювання 

Народний 
депутат 
України 

Завданням законопроекту є 
створення додаткових умов, що 
сприятимуть унеможливленню 
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законодавчих актів 
України (щодо 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків у сфері 
воєнної безпеки і 
оборони)» 

ініціатору 
внесення 

дискримінації за ознакою статі 
при доступі до військової 
служби. 

У сфері освіти 
Закон України «Про 
освіту» № 2145-VIII  
від 5 вересня 2017 
року. 

04.04.2016 Прийнято  Народний 
депутат 
України 

В статті 12 визначено ключові 
компетентності, які формуються 
загальною середньою освітою, 
серед яких «здатність до 
усвідомлення рівних прав і 
можливостей». Ч. 2 ст. 3 
гарантується створення рівних 
умов доступу до освіти 
незалежно від віку, статі, раси, 
стану здоров’я та ін. 

Інше 
Проект Закону №9015 
від 07.08.2018  «Про 
Стратегію сталого 
розвитку України до 
2030». 10.08.2018 
Надано для 
ознайомлення 

07.08.2018 10.08.2018 
Надано для 
ознайомлення 

Народний 
депутат 
України 

Згідно даного документу, 
«операційна ціль 3.3. 
Забезпечити гендерну рівність». 

 

Додаток 2 

Виокремлені цитати із стенограми засідання "круглого столу” 

Комітету з питань охорони здоров'я 

 на тему: 

"Науково-медичні підходи до проблеми ґендерної рівності" 

 

Доктор медичних наук, професор Г. Кочарян : «Анализ показывает, 

что в настоящее время существуют и реализуются определенные 

деструктивные тенденции, касающиеся воспитания детей и подростков. 

Одной из них является принудительная гомосексуализация…Воспитание 

подрастающего поколения в духе гендерного мейнстриминга, элементы 

которого пытаются ввести в постсоветских государствах, является 

крайне вредной деструктивной тенденцией современного общества, 

направленной на разрушение традиционных норм и ценностей...». 

На виступ професора Г. Кочаряна, Голова Комітету Верховної Ради 

України з питань охорони здоров’я, народний депутат України Ольга 
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Богомолець відповіла: «Я думаю, що чимала кількість людей із 

задоволенням прийшла би на вашу лекцію, і ми обов'язково зробимо це, для 

того щоб надати вам більше часу, щоб ви могли донести всю необхідну 

інформацію. Можемо зробити це в рамках Комітету з питань охорони 

здоров'я, в рамках наших там громадських організацій». 

Завідувач кафедри психології Київського інституту бізнесу та 

технологій, кандидат психологічних наук, Людмила Гридковець 

наголосила про наступне: «Якщо ми візьмемо ЛГБТ-організації, на всіх 

їхніх конференціях вони представляють виключно інтереси своїх членів, 

прикриваючи це проблемами і потребами всіх осіб з ЛГБТ-проявами, а 

насправді попираючи права осіб з ЛГБТ-проявами. Чому? Тому що, по 

великому рахунку, на всіх цих заходах відхиляється саме фактор потреби 

цих людей у зціленні, потреби цих людей у лікуванні, потреби цих людей, 

знову ж таки, у власній презентативності, навіть у вигляді цього ж таки 

целібату. Тобто будь-яка інша форма, окрім пропаганди, окремі 

прийняття і активного використання ЛГБТ-потягів сприймається як 

деструктивна…Ми повинні заборонити пропаганду гомосексуальних 

стосунків. Тобто мова не йде про те, що ми попираємо чиїсь права, ми 

говоримо про те, що ми захищаємо нашу націю, ми 23 захищаємо наших 

дітей, тому що особливо в умовах демографічної кризи ми повинні думати 

про те, що наше суспільство має відновлюватись. І взагалі тоді будь-яка 

технологія або будь-який підхід, який передбачає в своїй природі знищення 

репродуктивності нації або сприяє гальмуванню репродуктивності нації, 

має розглядатися СБУ як зрада Україні». 

Прозвучала також пропозиція Ганни Турчинової, завідувача 

кафедри іноземних мов Національного педагогічного університету імені 

Михайла Драгоманова, кандидата педагогічних наук, доцента: «Я 

вважаю, що треба обов’язково внести пропозицію щодо заборони 

пропаганди цих гомосексуальних ідеологій та лівих ідеологій, особливо в 

освітній простір, і залишити підручники, і залишити програму, яка була 

раніше без… до Радянського Союзу, вже його немає майже 30 років, і 

залишити ті програми, які були до впровадження цього ґендерного 

підходу». 
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Додаток 3 
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(Також членкинею МФО «Рівні Можливості» є Ірина Луценко, а співголовами крім 

Марії Іонової та Олени Кондратюк є Світлана Войцеховська та Альона Бабак) 
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Додаток 4 
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Додаток 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


