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ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

У статті розкрито такі поняття, як «гендер», «гендерна рівність», «гендерна дискриміна-
ція»; окреслено актуальність проблеми формування та реалізації гендерної політики у сфері публічно-
го управління на цей час; проаналізовано сучасний стан гендерної рівності в сфері публічної служби; 
обґрунтовано необхідність формування та реалізації гендерної політики. Основна увага спрямована 
на висвітлення проблем під час реалізації державної гендерної політики, що сприяє прояву гендерної 
нерівності в сфері публічного управління. Проаналізовано законодавчу базу в сфері державної гендерної 
політики. Встановлено, що наразі в українському суспільстві все ще наявні проблеми гендерної рівності, 
оскільки законодавчі акти, які гарантують рівноправність чоловіків та жінок, не можуть забезпечити 
подолання гендерної професійної сегрегації. Також визначено, що співвідношення жінок та чоловіків 
в публічному управлінні та адмініструванні складається на користь представників чоловічої статі. 
Однак останнім часом спостерігається збільшення кількості жінок у згаданій сфері. Так, якщо у Вер-
ховній раді України восьмого скликання кількість жінок становила 12%, то в останньому – дев’ятому 
скликанні – кількість жінок становить 20%. Тобто кількість депутаток збільшилась на 8% порівняно 
з попереднім складом Верховної Ради України. Зазначено, що за даними Міжпарламентського союзу, у 
2019 році Україна посіла 102-е місце у світі за кількістю жінок в парламенті. Згідно з рейтингом The 
Global Gender Gap Report Україна посіла 105-е місце зі 149 за рівнем політичного представництва жі-
нок. Встановлено, що законодавство України містить ряд антидискримінаційних положень і створює 
певні передумови для реалізації рівноправ’я в соціумі та в публічному управлінні. Також зазначено, що 
гендерна політика в системі публічного управління України має спрямовуватися на забезпечення зба-
лансованої участі жінок і чоловіків у прийнятті рішень, що сприятиме формуванню нового світогляду 
щодо ролі жінки у сфері публічного управління, а отже – утвердженню гендерної рівності.

Ключові слова: гендер, гендерна рівність, гендерні стереотипи, гендерна політика, державна 
гендерна політика, гендерна дискримінація.

H. L. Bondar, D. V. Mikhailonok. Gender policy in Ukraine's public governance system
The article defines such concepts as: “gender”, “gender equality”, “gender discrimination”; the 

relevance of the problem of formulation and implementation of gender policy in the field of public admin-
istration has been determined; the current state of gender equality in public service is analyzed; the need 
to formulate and implement gender policy is substantiated. The main focus is on the implementation of the 
state gender policy, which contributes to the manifestation of gender inequality in public administration. 
The legislative framework in the field of state gender policy is analyzed. As a result, it is found that gender 
equality is still present in Ukrainian society today, as legislative acts that guarantee the equality of men 
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and women cannot overcome gender-based occupational segregation. The scope of gender public policy is 
explored. The study found that the ratio of women to men in public administration and administration is for 
the benefit of male representatives. However, there has recently been an increase in the number of women 
in this field. Thus, if in the Verkhovna Rada of Ukraine of the eighth convocation the number of women 
was – 12%, in the last-ninth convocation the number of women was – 20%. That is, the number of MPs 
increased by 8% compared to the previous composition of the Verkhovna Rada of Ukraine. According to the 
Inter-Parliamentary Union, Ukraine is ranked 156th in the world by the number of women in parliament. 
According to The Global Gender Gap Report, our country ranks 105th with 149th in terms of political 
representation of women. It is concluded that the legislation of Ukraine contains a number of anti-discrim-
ination provisions and creates certain preconditions for the implementation of equality in society and in 
public administration. It is also stated that gender policy in the public service system of Ukraine should 
be aimed at ensuring balanced participation of women and men in decision-making, which will contribute 
to the formation of a new outlook on the role of women in public administration and, consequently, the 
promotion of gender equality.

Key words: gender, gender equality, gender stereotypes, gender policy, state gender policy, gender 
discrimination.

Постановка проблеми. Інтеграція української держави у світове співтовариство ви-
магає рівноправної участі жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності, зокрема у сфері 
публічного управління. Однак, незважаючи на досягнення українського законодавства у за-
безпеченні рівноправ’я чоловіків і жінок, фактично гендерна політика далека від забезпечення 
рівних можливостей. Нерівність зазвичай виявляється у кількості представників різної ста-
ті в органах публічного управління. Крім того, у суспільній свідомості глибоко вкоренилися 
гендерні стереотипи, подолання яких вимагає часу та значних зусиль з боку усіх соціальних 
інститутів. Тому протягом останніх років у суспільстві зросло розуміння проблем, пов’язаних 
із гендерною рівністю. Гендерна рівність – це процес справедливого ставлення до жінок і 
чоловіків, одна з важливих ознак правової держави, показник рівня розвиненості відкритого 
суспільства, умова розквіту і розвитку демократії.

Гендерна політика повинна бути спрямована на забезпечення рівних прав та можливо-
стей жінок та чоловіків, що надасть жінкам свободу вибору фаху, спеціалізації. Це стосується 
й працевлаштування в органах державної влади та місцевого самоврядування. Таким чином, 
проблема формування та реалізації гендерної політики у сфері публічного управління на цей 
час є актуальною та потребує свого вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Гендерна політика є предметом дослі-
дження таких українських вчених, як Н. Грицяк (приділила увагу проблемам формуван-
ня гендерної політики в Україні, теорії, методології та практичним дослідженням) [6], 
О. Кулачек (розкрила механізми реалізації державної політики рівних прав та можли-
востей, акцентувала увагу на перешкодах кар’єрному зростанню жінок у сфері держав-
ної служби, гендерних диспропорціях у владних структурах України) [10], М. Білинська  
(у своїй роботі висвітлила особливості гендерної політики в системі державного управ-
ління, розкрила особливості зарубіжного законодавства щодо забезпечення рівних прав 
і можливостей жінок і чоловіків, розглянула механізми впровадження гендерної рівно-
сті) [4], В. Гошовська (приділила увагу законодавчому і нормативно-правовому забез-
печенню гендерної політики, висвітлила гендерну проблематику в діяльності Верхов-
ної Ради України, розкрила фактори та умови формування іміджу жінки-політичного 
лідера) [5], Н. Протасова (присвятила свої роботи теоретичним основам гендерної рівності,  
галузевим аспектам впровадження гендерного паритету в управлінні й особливостям впливу 
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гендерної політики на результативність управління якістю освіти) [11], О. Вілкова (досліди-
ла сучасні моделі гендерної політики) [2], І. Тукаленко (розглянула проблеми рівності прав і 
можливостей жінок і чоловіків в Україні) [13], В. Соколов та М. Саприкіна (аналізують тен-
денції гендерної політики в Європі та Україні) [12]. 

Однак, незважаючи на велику кількість наукових робіт, в Україні наразі є багато про-
блем, пов’язаних з гендерною рівністю, зокрема, з гідним забезпеченням прав і можливостей 
жінки як суб’єкта управлінської діяльності в системі публічної служби на сучасному етапі 
державотворення. Також недостатньо розроблені категорії і поняття гендерної проблематики. 
Стратегія гендерної рівності в системі публічного управління України ще не набула заверше-
ного вигляду, а тільки окреслюється вітчизняними науковцями. 

Мета статті – аналіз особливостей, проблем та перспектив розвитку гендерної політики 
в сфері публічного управління України.

Виклад основного матеріалу. Зараз відбуваються істотні зміни в розумінні рівності 
потенційних можливостей чоловіків і жінок та правового забезпечення цієї рівності в су-
спільстві. Науковцями та фахівцями у сфері державного управління розроблено категорійний 
апарат, який містить терміни з ключовим словом «гендер», що дозволяє краще вивчити особи-
стість, її особливості, інтереси та потреби.

У найширшому розумінні «гендер» розуміється як змодельована суспільством та під-
тримувана соціальними інститутами система цінностей, норм і характеристик чоловічої і 
жіночої поведінки, стилю життя та способу мислення, ролей та відносин чоловіків і жінок, 
набутих ними як особистостями в процесі соціалізації, що насамперед визначається соціаль-
ним, політичним, економічним і культурним контекстами буття й фіксує уявлення про жінку 
та чоловіка залежно від їх статі. У перекладі з англійської мови «гендер» буквально означає 
граматичний рід – чоловічий, жіночий, середній. Надалі це поняття почало означати не тільки 
біологічні (генетико-морфологічні, анатомічні, фізіологічні), а й соціо-статеві характеристики 
жіночої статі із властивими їй способами життя, поведінкою, намірами і прагненнями. Гендер 
стосується не лише чоловіків і жінок як окремих індивідів, а й характеризує відносини між 
ними як соціально-демографічними групами та гендерні відносини загалом – те, як реалізу-
ються соціальні ролі чоловіків і жінок, дівчат та юнаків, як вони соціально вибудовуються [9].

Під гендерною рівністю розуміються «рівні можливості самореалізації жінок і чолові-
ків, гарантії дотримання прав і свобод з урахуванням особливостей статей, взаємні обов’язки 
та спільна відповідальність в процесі життєдіяльності» [9].

Гендерна рівність передбачає суспільство, в якому і жінки, і чоловіки володіють рівними 
можливостями, правами та обов’язками в усіх сферах життя. Рівність між жінками та чолові-
ками означає, що представники обох статей можуть на рівних мати доступ до освіти і охорони 
здоров’я, управління і влади, мають рівні можливості у досягненні фінансової незалежності, 
працюючи на когось або керуючи власним бізнесом, реалізації своїх особистісних та профе-
сійних потреб та інтересів. Критичним аспектом у досягненні гендерної рівності є наділення 
жінок повноваженнями і більш широкими можливостями в різних сферах розвитку суспіль-
ства, а також залучення чоловіків до процесу досягнення гендерної рівності.

Ролі, які жінки і чоловіки грають у суспільстві, незначною мірою визначені біологічно, 
однак значною мірою – соціально. Вони постійно змінюються, хоча, зумовлені культурою або 
релігією, ці ролі різняться залежно від географічного знаходження та тимчасових змін.

Головним міжнародним документом у сфері гендерної рівності є Конвенція про ліквіда-
цію всіх форм дискримінації щодо жінок. Цей документ є єдиним комплексним міжнародним 
документом універсального характеру. Він зобов’язує держави гарантувати дотримання прав 
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жінок і боротися з дискримінацією щодо жінок у різних сферах, як-от: освіта, трудова сфера, 
охорона здоров’я, сімейна політика, фінанси, законодавча і соціально-політична сфери [8].

Отже, гендерна рівність є принципом політико-правового статусу людини в державі.  
Її складниками є: рівні права жінки та чоловіка; рівні свободи жінки та чоловіка; рівні обов’язки 
жінки та чоловіка; врахування особливостей (фізіологічних, психологічних тощо) статей у полі-
тико-правовому регулюванні; система засобів гарантування рівності статей в державі.

Позитивним проявом щодо реалізації гендерної політики стало прийняття Закону Украї-
ни «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків». Мета цього закону поля-
гає у досягненні паритетного становища жінок та чоловіків у всіх сферах діяльності суспіль-
ства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей, ліквідації дискримінації за 
статевою ознакою, а також застосування спеціальних тимчасових заходів по усуненню дисба-
лансу між можливостями чоловіків та жінок для реалізації рівних прав, декларованих Консти-
туцією України та законами України.

У статті 1 Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чолові-
ків» визначено поняття «гендерна дискримінація» або «дискримінація за ознакою статі», що 
означає «дії, чи бездіяльність, що виражають будь-яке розрізнення, виняток або привілеї за 
ознакою статі, якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлюють визнання, корис-
тування чи здійснення на рівних підставах прав і свобод людини для чоловіків і жінок» [1].

Крім того, Державною службою зайнятості України були розроблені ініціативи, які ма-
ють сприяти розвитку норм закону про зайнятість населення. Вони спрямовані на покращення 
становища жінок на ринку праці й підвищення їхньої конкурентоспроможності. 

Забезпечення рівності жінок і чоловіків у сфері публічного управління є важливою умо-
вою й гарантією забезпечення прав людини та утвердження демократії, запорукою розв’язан-
ня соціально-економічних проблем, європейської інтеграції України.

Верховною Радою України восьмого скликання призначались парламентські слухання 
щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок. Урядом України було затверджено роз-
роблену Міністерством соціальної політики «Державну програму забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року» [7]. Мета Державної програми 
полягала у впровадженні гендерних підходів в усі сфери життєдіяльності суспільства. Зокре-
ма, документ був спрямований на здійснення комплексних заходів на національному та регіо-
нальному рівнях щодо покращення ситуації у сфері праці, проведення системної роботи щодо 
забезпечення гендерної рівності та подолання наявних стереотипів. Реалізація Програми дала 
можливість запровадити стандарти рівності жінок і чоловіків з урахуванням кращого європей-
ського досвіду, у тому числі і у сфері соціально-трудових відносин, однак, незважаючи на це, 
сьогодні в українському суспільстві все ще наявні проблеми гендерної рівності.

Таким чином, для розв’язання гендерних проблем потрібне концептуальне визна-
чення, формування та реалізація гендерної політики як основи гендерної культури та  
розвитку активності жінок і чоловіків. Для реалізації державної політики в частині рівних 
конституційних прав та подолання гендерних проблем необхідно реалізувати низку важливих 
заходів у сфері формування відповідного світогляду як чоловіків, так і жінок.

У напряму забезпечення гендерної рівності, зокрема в сфері державної служби України, 
зроблено чимало. Відповідно до ст.4 Закону України «Про державну службу» всі громадяни 
України мають рівні права на проходження державної служби [3]. 

І хоча зараз у нашій країні є певні недоліки у гендерній державній політиці, та все ж 
останнім часом спостерігається тенденція щодо збільшення присутності жінок у сфері полі-
тики. Так, зросла кількість жінок в українському парламенті. Зокрема, якщо у Верховній Раді 
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восьмого скликання кількість жінок становила 12% (з-поміж 400 парламентарів було 49 депу-
таток), то в останньому – дев’ятому скликанні – кількість жінок становить 20%. Тобто кіль-
кість депутаток збільшилась на 8% порівняно з попереднім складом Верховної Ради України. 
Найменше жінок в «Опозиційній платформі – За Життя» та «ВО Батьківщині», найбільше – у 
партії «Слуга народу». Відповідно:

− за списками партії «Слуга народу» в парламент пройшло 32 жінки; 
− від «Опозиційної платформи – За життя» до Верховної Ради пройшло 5 жінок;
− за партійними списками «Європейської солідарності» у парламент пройшло 9 жінок;
− від партії «ВО Батьківщина» пройшло 5 жінок;
− за списками партії «Голос» пройшло 8 жінок.
Слід зазначити, що в дев’ятому скликанні Верховної Ради політичні сили використали 

внутрішньопартійні квоти, аби надати жінкам більше місць не лише загалом по списку, а й у 
його прохідній частині. Саме це стало однією з визначальних ознак цьогорічних перегонів. 

Змінилася ситуація і в Кабміні. В минулому уряді найвищі посади займали лише 12,5% 
жінок. З 25 міністрів лише три жінки – віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроат-
лантичної інтеграції І. Климпуш-Цинцадзе, міністр освіти Ю. Гриневич і виконуюча обов’яз-
ки міністра охорони здоров’я У. Супрун. Серед заступників віце-прем’єр-міністрів і міністрів 
жінки становлять 26,5%. Сьогодні ж новий Кабмін складається з 15 міністерств замість 19, які 
були в уряді В. Гройсмана. До нового Кабінету міністрів входять 17 міністрів замість 25, як ра-
ніше. Ще однією новацією є те, що відсутній перший віце-прем’єр, і скорочено кількість по-
сад віце-прем’єрів з 6 до 2. Найвищі посади займають 33,3% жінок. З 17 членів нового уряду  
11 – чоловіки, 6 – жінки: міністр з питань розвитку громад та територій А. Бабак, міністр фінансів 
О. Маркарова, міністр освіти і науки Г. Новосад, міністр охорони здоров’я З. Скалецька, міністр 
соціальної політики Ю. Соколовська, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих терито-
рій і внутрішньо переміщених осіб України О. Коляда.

Отже, все вищезазначене дозволяє зробити висновок про те, що співвідношення жінок 
та чоловіків у публічному управлінні та адмініструванні складається на користь представни-
ків чоловічої статі. Однак останнім часом спостерігаємо збільшення кількості жінок у згада-
ній сфері. На нашу думку, якщо така тенденція з роками буде лише зростати, то можна буде 
спостерігати встановлення в публічному управлінні гендерної рівності, яка є однією з ознак 
правової держави, посідає важливе місце у забезпеченні розвитку здорового суспільства та 
знаходиться в центрі економічного та соціального прогресу.

За даними Міжпарламентського союзу, у 2019 році Україна посіла 102-е місце у сві-
ті за кількістю жінок в парламенті [15]. Згідно з рейтингом The Global Gender Gap Report, 
який готують щорічно в рамках Світового економічного форуму, наша країна посідає  
105-е місце зі 149 за рівнем політичного представництва жінок [14]. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Піс-
ля проголошення незалежності Україна стала на шлях демократичних перетворень. Одним 
з вимірів демократії є забезпечення рівних прав і можливостей для чоловіків і жінок. Демо-
кратичне суспільство повинно надавати чоловікам та жінкам рівні можливості щодо участі в 
усіх сферах життя, в тому числі і у сфері публічного управління, зокрема на найвищих рівнях 
прийняття суспільно-важливих рішень.

Аналіз законодавства України свідчить, що воно наразі містить ряд антидискримінацій-
них положень і створює певні передумови для реалізації рівноправ’я в соціумі та в публічному 
управлінні. Однак реальна ситуація в Україні значно відрізняється від офіційно задекларова-
ної. Законодавчі акти, які гарантують рівноправність чоловіків та жінок, не можуть забезпе-
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чити подолання гендерної професійної сегрегації, тому важливим є не стільки її усунення, 
скільки запобігання проявам дискримінації.

Гендерна політика в системі державної служби України має спрямовуватися на забезпе-
чення збалансованої участі жінок і чоловіків у прийнятті рішень, що сприятиме формуванню 
нового світогляду щодо ролі жінки у сфері публічного управління, а отже – утвердженню 
гендерної рівності. Саме тому ситуація в сучасній Україні потребує ефективної реалізації при-
йнятих та розробки нових законів та нормативних актів щодо подолання гендерної нерівності 
в усіх сферах суспільного життя та, зокрема, в сфері публічного управління, адже зміни у 
становищі жінок в Україні можливі лише за умови послідовної державної гендерної політики, 
яка базується на міжнародних правових стандартах в зазначеній сфері.
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