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Особливості правового регулювання  
забезпечення рівних прав та 

 можливостей жінок і чоловіків  
в Україні 

 

Пмпрунмвзи оут Укоаїлз в бік 
впруну гм Євомндипщкмгм Смыжу 
жкухує лаху гдоеаву жвдолурз увагу 
ла одгуйывалля упіт кйыфмвзт псдо 
пупнійщлмгм езрря в фапрзлі їт нозп-
рмпувалля гм вігнмвіглзт пралгаорів, 
цм іплуырщ в ущмку дкмлмкіфлмку ра 
нмйірзфлмку мб’єглаллі євомндипщкзт 
коаїл. Срмпуєрщпя жажлафдлд і жабдж-
ндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди 
еілмк і фмймвіків, якд лаеайщ в Укоа-
їлі ла уди фап лд кмела лажварз гмп-
рарлщм дсдкрзвлзк. Сйіг нмгмгзрзпщ 
ж І. П. Жзгайкілзк, якзи жажлафає, 
цм гаоалрувалля оівлмпрі гйя впіт 
гомкагял є лдвіг’єклмы фапрзлмы 
номгодпу йыгпрва, дйдкдлрмк гдкмк-
оарії і ваейзвмы укмвмы омжбугмвз 
ноавмвмї гдоеавз. Оглак рійщкз в 
укмват вдотмвдлпрва ноава, кмйз од-
айщлм жабджндфуырщпя лд рійщкз оівлі 
ноава, айд и оівлі кмейзвмпрі їт ода-
йіжауії оіжлмкалірлзкз могаліжауіилм-
ноавмвзкз жапмбакз, првдогеуєрщпя 
нозлузн оівлмпрі упіт гомкагял [1, 
п. 193]. Поава еілмк є пкйагмвмы 

фапрзлмы улівдопайщлзт ноав йыгз-
лз, рмку првмодлля пндуіайщлзт жапм-
бів їт жатзпру в гдкмкоарзфлмку пуп-
нійщпрві є акруайщлмы кіелаомглм-
ноавмвмы номбйдкмы ХХІ прмоіффя. 
Дйя ущмгм кмелд пупнійщпрвм кає 
гіирз гм пуфаплмгм омжукілля ноав 
еілмк, омжомбзрз кмлуднуіы нмгм-
йалля прдодмрзнів цмгм лзт ра првм-
озрз лдмбтіглі кдталіжкз жабджнд-
фдлля нозлузну гдлгдолмї оівлмпрі 
як ла кіелаомглмку рак і ла лауім-
лайщлмку оівлі [2, п. 162].  

Укоаїла, мбоавхз гдкмкоарзфлзи 
хйят омжвзрку, пноякмвує пвмы жа-
кмлмгавфу гіяйщліпрщ ла впралмвйдл-
ля оівлзт гдлгдолзт віглмпзл в упіт 
псдоат пупнійщлмгм езрря. Загайщлі 
нозлузнз гдлгдолмгм омжвзрку в 
Укоаїлі взжлафдлм у Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, яка гаоалрує оівлі ноава ра 
кмейзвмпрі гйя фмймвіків і еілмк, 
оівліпрщ їт ндодг жакмлмк [3, c. 16]. 
Так, вігнмвіглм гм пр.пр. 21-24 Кмл-
прзрууії Укоаїлз упі йыгз є війщлі і 
оівлі у пвмїи гіглмпрі ра ноават. Кме-
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ла йыгзла кає ноавм ла війщлзи омж-
взрмк пвмєї мпмбзпрмпрі, якцм ноз 
ущмку лд нмоухуырщпя ноава і пвм-
бмгз ілхзт йыгди, ра кає мбмв'яжкз 
ндодг пупнійщпрвмк, в якмку жабджнд-
фуєрщпя війщлзи і впдбіфлзи омжвзрмк 
її мпмбзпрмпрі. Нд кмед бурз нозвійд-
їв фз мбкдедлщ жа мжлакакз прарі. 
Рівліпрщ ноав еілкз і фмймвіка жабдж-
ндфуєрщпя: лагалляк еілкак оівлзт ж 
фмймвікакз кмейзвмпрди у гомкагпщ-
км-нмйірзфліи і куйщруоліи гіяйщлмп-
рі, у жгмбуррі мпвірз і номсдпіиліи 
ніггмрмвуі, у ноауі ра взлагмомгі жа 
лдї; пндуіайщлзкз жатмгакз цмгм 
мтмомлз ноауі і жгмомв'я еілмк, впра-
лмвйдлляк ндлпіилзт нійщг; првмодл-
ляк укмв, які гаырщ еілкак кмейз-
віпрщ нмєглуварз ноауы ж кардозлпр-
вмк; ноавмвзк жатзпрмк, кардоіайщ-
лмы і кмоайщлмы нігрозккмы кард-
озлпрва і гзрзлпрва, вкйыфаыфз ла-
галля мнйафувалзт вігнупрмк ра іл-
хзт нійщг вагірлзк еілкак і кардояк.  

Навдгдлі нмймедлля Кмлпрзрууії 
Укоаїлз жлатмгярщ пвмє нмгайщхд 
омжкозрря в ндоху фдогу ла оівлі 
гвмт пндуіайщлзт жакмлмгавфзт акрів 
– Закмлу Укоаїлз «Пом жапагз жанм-
бігалля ра номрзгії гзпкозкілауії в 
Укоаїлі» ра Закмлу Укоаїлз «Пом 
жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейз-
вмпрди еілмк і фмймвіків».  

Так, пр. 6 Закмлу Укоаїлз «Пом 
жапагз жанмбігалля ра номрзгії гзп-
козкілауії в Укоаїлі» взжлафає, цм 
вігнмвіглм гм Кмлпрзрууії Укоаїлз, 
жагайщлмвзжлалзт нозлузнів і лмок 
кіелаомглмгм ноава ра кіелаомглзт 
гмгмвмоів Укоаїлз впі мпмбз лджайд-
елм віг їт ндвлзт мжлак каырщ оівлі 
ноава і пвмбмгз, а ракме оівлі кме-
йзвмпрі гйя їт одайіжауії. Фмокз гзп-
козкілауії  ж бмку гдоеавлзт могалів, 
могалів вйагз Аврмлмклмї Рдпнубйі-
кз Козк, могалів кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля, їт нмпагмвзт мпіб, ыозгзф-
лзт мпіб нубйіфлмгм ра нозварлмгм 
ноава, а ракме сіжзфлзт мпіб жабмом-
ляырщпя. Дія Закмлу Укоаїлз «Пом 
жапагз жанмбігалля ра номрзгії гзп-
козкілауії в Укоаїлі», вігнмвіглм гм 
имгм праррі 4, нмхзоыєрщпя ла ракі 
псдоз пупнійщлзт віглмпзл як: гом-

кагпщкм-нмйірзфла гіяйщліпрщ; гдоеа-
вла пйуеба ра пйуеба в могалат кіп-
удвмгм пакмвоягувалля; ноавмпуггя; 
роугмві віглмпзлз, у рмку фзпйі жа-
прмпувалля омбмрмгавудк нозлузну 
омжуклмгм нозпрмпувалля; мтмомла 
жгмомв’я; мпвіра; пмуіайщлзи жатзпр; 
езрймві віглмпзлз; гмпрун гм рмваоів 
і нмпйуг; ілхі псдоз пупнійщлзт віг-
лмпзл. 

Вігнмвіглм гм пр. 6 Закмлу Укоа-
їлз «Пом жабджндфдлля оівлзт ноав 
ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків» 
гзпкозкілауія жа мжлакмы прарі жабм-
омляєрщпя. Сраррды 3 жажлафдлмгм 
Закмлу взжлафдлм, цм гдоеавла нмйі-
рзка цмгм жабджндфдлля оівлзт ноав 
ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків 
пноякмвала ла: урвдогедлля гдлгдо-
лмї оівлмпрі; лдгмнуцдлля гзпкозкі-
лауії жа мжлакмы прарі; жапрмпувалля 
нмжзрзвлзт гіи; жанмбігалля  ра  ном-
рзгіы лапзйщпрву жа мжлакмы прарі, у 
рмку фзпйі впік номявак лапзйщпрва 
прмпмвлм еілмк; жабджндфдлля оівлмї 
уфапрі еілмк і фмймвіків у нозиляррі 
пупнійщлм ваейзвзт оіхдлщ; жабджнд-
фдлля оівлзт кмейзвмпрди еілкак і 
фмймвікак цмгм нмєглалля номсд-
піилзт ра пікдилзт мбмв'яжків; нігр-
озкку пік'ї, смокувалля вігнмвіга-
йщлмгм кардозлпрва і барщківпрва; 
взтмвалля і номнагалгу пдодг лапд-
йдлля Укоаїлз куйщруоз гдлгдолмї 
оівлмпрі, нмхзодлля номпвірлзущкмї 
гіяйщлмпрі у уіи псдоі; жатзпр пупні-
йщпрва віг ілсмокауії, пноякмвалмї ла 
гзпкозкілауіы жа мжлакмы прарі. 
Коік рмгм, жгіглм ф. 2 пр. 2 Закмлу 
Укоаїлз «Пом жабджндфдлля оівлзт 
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймві-
ків» якцм кіелаомглзк гмгмвмомк 
Укоаїлз,  жгмга ла  мбмв'яжкмвіпрщ 
якмгм  лагала  Вдотмвлмы Рагмы 
Укоаїлз,  впралмвйдлм ілхі ноавзйа, 
ліе рі,  цм ндодгбафдлі узк  Закм-
лмк,  рм  жапрмпмвуырщпя  ноавзйа 
кіелаомглмгм гмгмвмоу.  

Сдодг ракзт кіелаомглзт акрів, 
нозпвяфдлзт жабджндфдллы оівлзт 
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймві-
ків, тмріймпщ бз лавдпрз: (а) Загайщлу 
гдкйаоауіы ноав йыгзлз, прарря 2 
якмї номгмймхує, цм кмела йыгзла 
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нмвзлла карз впі ноава і впі пвмбмгз, 
номгмймхдлі уієы Ддкйаоауієы, лджа-
йделм віг оапз, кмйщмоу хкіоз, прарі, 
кмвз, одйігії, нмйірзфлзт абм ілхзт 
ндодкмлалщ, лауімлайщлмгм фз пмуіа-
йщлмгм нмтмгедлля, каилмвмгм, пра-
лмвмгм абм ілхмгм пралмвзца; (б) 
Кмлвдлуіы ООН ном йіквігауіы впіт 
смок гзпкозкілауії цмгм еілмк 
(CEDAW), вігнмвіглм гм пр. 2 якмї, 
гдоеавз-прмомлз жапугеуырщ гзп-
козкілауіы цмгм еілмк в упіт їт см-
окат, нмгмгеуырщпя лдгаилм впіка 
вігнмвіглзкз жатмгакз жгіиплыварз  
нмйірзку йіквігауії гзпкозкілауії 
цмгм еілмк і ж уієы кдрмы жмбмв'я-
жуырщпя вкйыфзрз нозлузн оівлмн-
оавлмпрі фмймвіків і еілмк у пвмї ла-
уімлайщлі кмлпрзрууії абм ілхд віг-
нмвіглд жакмлмгавпрвм, якцм ущмгм 
цд лд буйм жомбйдлм, ра жабджндфзрз 
жа гмнмкмгмы жакмлу и ілхзт вігнм-
віглзт жатмгів ноакрзфлд жгіиплдлля 
ущмгм нозлузну; (в) кмлвдлуії ра од-
кмкдлгауії Міелаомглмї могаліжауії 
ноауі (ланозкйаг, Кмлвдлуія МОП 
ном оівлд взлагмомгедлля фмймвіків і 
еілмк жа ноауы оівлмї уіллмпрі № 
100, Кмлвдлуія МОП ном гзпкозкі-
лауіы в гайужі ноауі ра жалярщ № 111, 
Кмлвдлуія МОП ном оівлд правйдлля 
и оівлі кмейзвмпрі гйя роугяцзт 
фмймвіків і еілмк: роугяці іж пікди-
лзкз мбмв'яжкакз № 156) ра ілхі. 

Навдгдлі взцд лмокз вкажуырщ 
ла іплувалля в Укоаїлі гмпрарлщм 
нмруелмї ноавмвмї мплмвз, цм прмпу-
єрщпя одгуйывалля нзралщ оівлзт 
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймві-
ків, а ракме лдгмнуцдлля гзпкозкі-
лауії жа мжлакмы прарі. Оглак, лджва-
еаыфз ла лавдгдлу мбправзлу, одайі-
жауіы нмймедлщ узт лмок ла ноакрз-
уі лд кмела вваеарз гмпрарлщм дсдк-
рзвлмы, цм взкйзкалм оягмк сакрм-
оів, пдодг якзт кйыфмвзкз пйіг взгі-
йзрз лапрунлі:  

1. Вігпурліпрщ єгзлмї ра фіркм 
жбайалпмвалмї лмокарзвлм-ноавмвмї 
бажз, нозпвяфдлмї нзралляк гдлгдо-
лмї оівлмпрі ра жанмбігалля гзпкозкі-
лауії жа мжлакмы прарі.  

Нанозкйаг, 07 гоугля 2017 омку 
Закмлмк Укоаїлз «Пом жанмбігалля 

ра номрзгіы гмкахлщмку лапзйщпр-
ву» буйз влдпдлі кмкнйдкплі жкілз гм 
Закмлу Укоаїлз «Пом жабджндфдлля 
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків». Сйіг жажлафзрз, цм лавд-
гдлі жкілз в ндвліи кіоі є лдужгмгед-
лзкз ж жагайщлмы кдрмы ущмгм жакм-
лу – гмпяглдлляк наозрдрлмгм пралм-
взца еілмк і фмймвіків у впіт псдоат 
езррєгіяйщлмпрі пупнійщпрва. Так, 
жгіглм пр. 3 Закмлу Укоаїлз «Пом 
жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейз-
вмпрди еілмк і фмймвіків» гдоеавла 
нмйірзка цмгм жабджндфдлля оівлзт 
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймві-
ків пноякмвала ла жанмбігалля ра 
номрзгіы лапзйщпрву жа мжлакмы пра-
рі, у рмку фзпйі впік номявак лапзйщ-
прва прмпмвлм еілмк. Тмбрм, кмела 
нмбафзрз, цм жакмлмгавфзи акр, якзи 
нмвзлдл пнозярз гмпяглдллы оівлмп-
рі кмейзвмпрди мпіб мбмт прарди, са-
крзфлм мбкдеує гмпрун гм ракзт км-
ейзвмпрди гйя фмймвіків. Коік рмгм, 
лавдгдлзкз жкілакз гм Закмлу Укоа-
їлз «Пом жабджндфдлля оівлзт ноав 
ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків» 
буйм гмгалм багарм нмймедлщ, цм 
сакрзфлм є алаймгіфлзкз жа пвмїк 
жкіпрмк пндуіайщлмку Закмлу Укоаї-
лз «Пом жанмбігалля ра номрзгіы 
гмкахлщмку лапзйщпрву» (ланоз-
кйаг, в фапрзлі взжлафдлля рдокілів 
ра жатмгів іж жанмбігалля лапзйщпрву). 
Такд губйывалля лмок, бдж пукліву, 
омбзрщ Закмл Укоаїлз «Пом жабджнд-
фдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди 
еілмк і фмймвіків»   ндодвалраедлзк 
лмокакз, ваекзк гйя пнозилярря, а 
рмку кдлх дсдкрзвлзк гйя жапрмпу-
валля. 

Ілхзк нозкйагмк пйіг лавдпрз 
вігпурліпрщ ла лмокарзвлмку оівлі 
взжлафдлля нозлузну жабджндфдлля 
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків, лджваеаыфз ла рд, цм віл 
кає гмпзрщ хзомкд жапрмпувалля у 
лауімлайщлмку жакмлмгавпрві. Так, 
вігнмвіглм гм ф. 1 пр. 4 Закмлу Укоа-
їлз «Пом жабджндфдлля оівлзт ноав 
ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків» 
фзллд жакмлмгавпрвм нігйягає гдлгд-
олм-ноавмвіи дкпндорзжі, у оажі впра-
лмвйдлля лдвігнмвіглмпрі лмокарзв-
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лм-ноавмвмгм акра нозлузну жабджнд-
фдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди 
еілмк і фмймвіків взплмвмк гдлгдолм-
ноавмвмї дкпндорзжз лагпзйаєрщпя гм 
могалу, якзи нозиляв ракзи лмока-
рзвлм-ноавмвзи акр. У пвмы фдогу, жа 
вігпурлмпрі лмокарзвлмгм жакоінйдл-
ля взжлафдлля лавдгдлмгм нозлузну, 
нмпагмві мпмбз, цм номвмгярщ гдлгд-
олм-ноавмву дкпндорзжу, кмеурщ лд-
мглакмвм, абм лавірщ нмкзйкмвм, роа-
круварз имгм жкіпр, цм жлзеує дсдк-
рзвліпрщ оджуйщрарів жажлафдлмї дкп-
ндорзжз. 

2. Шзомкд кмйм пуб’єкрів, цм ла-
гійдлі нмвлмваедллякз у псдоі жа-
бджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвм-
прди еілмк і фмймвіків. 

Так, вігнмвіглм гм ф. 1 пр. 7 За-
кмлу Укоаїлз «Пом жабджндфдлля 
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків», гм ракзт пуб’єкрів віглм-
пярщпя: Вдотмвла Рага Укоаїлз; Унм-
влмваедлзи Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз 
ж ноав йыгзлз; Кабілдр Міліпроів 
Укоаїлз; пндуіайщлм унмвлмваедлзи 
удлроайщлзи могал взкмлавфмї вйагз 
ж нзралщ жабджндфдлля оівлзт ноав ра 
кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків; мога-
лз взкмлавфмї вйагз ра могалз кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля, взжлафдлі в їт 
пкйагі унмвлмваедлі мпмбз (кммогз-
лармоз) ж нзралщ жабджндфдлля оів-
лзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків; гомкагпщкі мб’єглалля. 
Коік рмгм, вігнмвіглм гм н. 1 Пмйм-
едлля ном Уоягмвмгм унмвлмваедлм-
гм ж нзралщ гдлгдолмї нмйірзкз, жа-
рвдогедлмгм нмпралмвмы Кабілдру 
Міліпроів Укоаїлз віг 07.06.2017 
№ 390, Уоягмвзи унмвлмваедлзи ж 
нзралщ гдлгдолмї нмйірзкз є унмвлм-
ваедлмы Кабілдрмк Міліпроів Укоаї-
лз нмпагмвмы мпмбмы, ла яку нмкйа-
гдлм сулкуіы ж могаліжауії жгіиплдл-
ля Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз нмв-
лмваедлщ у псдоі жабджндфдлля оів-
лзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків у впіт псдоат езрря пупні-
йщпрва. 

Сдодг лавдгдлзт взцд пуб’єкрів 
мкодкм тмріймпщ бз жмпдодгзрз увагу 
ла: (а) Унмвлмваедлмку Вдотмвлмї 
Рагз Укоаїлз ж ноав йыгзлз; (б) 

пндуіайщлм унмвлмваедлмку удлроа-
йщлмку могалі взкмлавфмї вйагз ж 
нзралщ жабджндфдлля оівлзт ноав ра 
кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків, якзк 
вігнмвіглм гм нмпралмвз Кабілдру 
Міліпроів Укоаїлз віг 17.06.2015 
№ 423 є Міліпрдопрвм пмуіайщлмї нм-
йірзкз Укоаїлз (гайі – Мілпмунмйі-
рзкз) ра (в) Уоягмвмку унмвлмваед-
лмку ж нзралщ гдлгдолмї нмйірзкз 
(гайі – Уоягмвзи унмвлмваедлзи). 

Вігнмвіглм гм н. 1 ф. 1 пр. 13 За-
кмлу Укоаїлз «Пом Унмвлмваедлмгм 
Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз ж ноав йы-
гзлз», Унмвлмваедлзи кає ноавм 
жгіиплыварз кмлромйщ жа жабджндфдл-
ляк оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еі-
лмк і фмймвіків. Згіглм пр. 9 Закмлу 
Укоаїлз «Пом жабджндфдлля оівлзт 
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймві-
ків» Унмвлмваедлзи Вдотмвлмї Рагз 
Укоаїлз ж ноав йыгзлз: у оаккат 
жгіиплдлля кмлромйы жа гмгдоеал-
ляк ноав ра пвмбмг йыгзлз і гомка-
гялзла жгіиплыє кмлромйщ жа гмроз-
калляк оівлзт ноав ра кмейзвмпрди 
еілмк і фмймвіків; омжгйягає жвдолдл-
ля ном взнагкз гзпкозкілауії жа 
мжлакмы прарі ра лапзйщпрва жа мжла-
кмы прарі; у цмоіфліи гмнмвігі взпві-
рйыє нзралля гмрозкалля оівлзт 
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймві-
ків ра лапзйщпрва жа мжлакмы прарі. 

Вігнмвіглм гм нн. 83-92 н. 4 Пм-
ймедлля ном Міліпрдопрвм пмуіайщлмї 
нмйірзкз Укоаїлз, жарвдогедлмгм 
нмпралмвмы Кабілдру Міліпроів 
Укоаїлз віг 17.06.2015 № 423, Міл-
пмунмйірзкз вігнмвіглм гм нмкйагд-
лзт ла лщмгм жавгалщ: омжомбйяє жа-
тмгз, пноякмвалі ла жабджндфдлля 
оівлмпрі ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків у впіт псдоат езрря пупні-
йщпрва; ужагайщлыє взкмлалля гдоеа-
влзт номгоак ж нзралщ гдлгдолмї оів-
лмпрі; жгіиплыє в кдеат нмвлмва-
едлщ, ндодгбафдлзт жакмлмк, кмлр-
омйщ жа гмрозкалляк гдлгдолмї оів-
лмпрі ніг фап взоіхдлля кагомвзт 
нзралщ у удлроайщлзт і кіпудвзт мо-
галат взкмлавфмї вйагз; могаліжмвує 
лавфалля гдоеавлзт пйуебмвуів ж 
нзралщ жабджндфдлля оівлзт ноав ра 
кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків; жгіи-
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плыє оажмк ж ілхзкз удлроайщлзкз 
могалакз взкмлавфмї вйагз ніггмрмв-
ку лаукмвм мбґоулрмвалзт номнмжз-
уіи цмгм жабджндфдлля гдлгдолмї оів-
лмпрі; номвмгзрщ кмлірмозлг ра ужа-
гайщлыє оджуйщрарз жабджндфдлля 
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків у оіжлзт псдоат езрря пуп-
нійщпрва; вдгд мбйік взнагків гзп-
козкілауії жа мжлакмы прарі, ужагайщ-
лыє ілсмокауіы ном ракі взнагкз і 
влмпзрщ номнмжзуії цмгм їт упулдлля 
ра іл.  

Оплмвлзкз жавгаллякз Уоягмвм-
гм унмвлмваедлмгм, вігнмвіглм гм н. 4 
Пмймедлля ном Уоягмвмгм унмвлм-
ваедлмгм ж нзралщ гдлгдолмї нмйірз-
кз, жарвдогедлмгм нмпралмвмы Кабі-
лдру Міліпроів Укоаїлз віг 
07.06.2017 № 390, є: пнозялля жабдж-
ндфдллы одайіжауії єгзлмї гдоеавлмї 
нмйірзкз, пноякмвалмї ла гмпяглдлля 
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків у впіт псдоат езрря пупні-
йщпрва; уфапрщ вігнмвіглм гм кмкнд-
рдлуії у кммогзлауії омбмрз кіліп-
рдопрв, ілхзт удлроайщлзт ра кіпуд-
взт могалів взкмлавфмї вйагз цмгм 
жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейз-
вмпрди еілмк і фмймвіків; номвдгдлля 
кмлірмозлгу цмгм воатувалля Кабі-
лдрмк Міліпроів Укоаїлз нозлузну 
гдлгдолмї оівлмпрі ніг фап нозилярря 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів; уфапрщ у 
жгіиплдллі Подк’єо-кіліпромк Укоаї-
лз нодгправлзурва Кабілдру Міліпр-
оів Укоаїлз у кіелаомглзт жупроіфат 
і смоукат, у рмку фзпйі ж Кмкіпієы 
ООН іж прарупу еілмк, Рагмы бджнд-
кз ООН ла пдпіят ж нмоягку гдллмгм 
«Жілкз, кзо, бджндка», Рагз Євомнз, 
ОБСЄ рмцм; пнівноауя ра вжаєкмгія 
ж гомкагялпщкзк пупнійщпрвмк ж нз-
ралщ цмгм жабджндфдлля оівлзт ноав 
ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків у 
впіт псдоат езрря пупнійщпрва. 

Такзк фзлмк, кмела жомбзрз вз-
плмвмк, цм лавдгдлі взцд пуб’єкрз 
лагійдлі хзомкзк пндкромк нмвлм-
ваедлщ, нмв’яжалзт ж жабджндфдлляк 
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків в Укоаїлі, а ракме бмомрщ-
бмы ж гзпкозкілауієы жа мжлакмы 
прарі. Айд жа пвмїк жкіпрмк жажлафдлі 

нмвлмваедлля є гмпрарлщм птмезкз 
(абм, лавірщ, губйыыфзкз мгзл мглд) 
ра, в ндвліи кіоі, гдкйаоарзвлзкз. Як 
нігрвдогедлля мпраллщмгм взплмвку 
пйіг лажварз рми сакр, цм вкажалі 
пуб’єкрз лд лагійдлі ноавмк номвд-
гдлля ндодвіомк гмрозкалля жакмлм-
гавпрва, нозпвяфдлмгм нзралляк гдл-
гдолмї оівлмпрі ра лдгмнуцдлля гзп-
козкілауії жа мжлакмы прарі.  

3. Вігпурліпрщ одайщлзт кдталіж-
ків нозряглдлля гм вігнмвігайщлмпрі 
жа нмоухдлля жакмлмгавпрва у псдоі 
жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейз-
вмпрди еілмк і фмймвіків.  

Нджваеаыфз ла рд, цм Закмл 
Укоаїлз «Пом жабджндфдлля оівлзт 
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймві-
ків» кіпрзрщ омжгій VI, нозпвяфдлзи 
вігнмвігайщлмпрі жа нмоухдлля жакм-
лмгавпрва ном жабджндфдлля оівлзт 
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймві-
ків, а в Закмлі Укоаїлз «Пом жапагз 
жанмбігалля ра номрзгії гзпкозкіла-
уії в Укоаїлі» жакоінйдлзи омжгій III, 
якзи кає лажву «Вігнмвігайщліпрщ жа 
нмоухдлля жакмлмгавпрва ном жанмбі-
галля ра номрзгіы гзпкозкілауії», 
одайщлі гієві кдталіжкз нозряглдлля 
нмоухлзків жажлафдлзт жакмлмгавфзт 
акрів гм козкілайщлмї, агкіліпроарз-
влмї ра узвійщлмї вігнмвігайщлмпрі лд 
ндодгбафдлі.  

Коік рмгм, лавдгдлзкз жакмлакз 
лд впралмвйдла кмейзвіпрщ нозряг-
лдлля їт нмоухлзків гм гзпузнйіла-
олмї вігнмвігайщлмпрі. Хмфа жалафд-
лзи взг вігнмвігайщлмпрі є лабагарм 
номпріхзк в жапрмпуваллі, а рмку і 
бійщх гієвзк. Дуед фапрм пакд ноа-
уівлзкз ра пйуебмвуі в пвмїи гіяйщ-
лмпрі кмеурщ гмнупкарз номявз гзп-
козкілауії абм лапзйщпрва жа мжлакмы 
прарі. А мред, жаномвагедлля ілпрз-
руру гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі 
жа нмоухдлля Закмлу Укоаїлз «Пом 
жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейз-
вмпрди еілмк і фмймвіків» ра Закмлу 
Укоаїлз «Пом жапагз жанмбігалля ра 
номрзгії гзпкозкілауії в Укоаїлі» 
гмжвмйзрщ нмпзйзрз дсдкрзвліпрщ 
одайіжауії їт лмок ра пнозярзкд нм-
гайщхмку омжвзрку гдлгдолм-
ноавмвмї куйщруоз в лахіи коаїлі. 
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Такзк фзлмк, лджваеаыфз ла рд, 
цм в Укоаїлі іплує гмпзрщ омжгайу-
едла лмокарзвлм-ноавмва бажа, нозп-
вяфдла нзралляк жабджндфдлля оів-
лзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків, а ракме взжлафдлд гмпрар-
лщм хзомкд кмйм пуб’єкрів, лагійдлзт 
нмвлмваедллякз у жажлафдліи псдоі, 
ла ноакрзуі пакд уі гва сакрмоз лд-
гарзвлм нмжлафаырщпя ла дсдкрзвлм-
прі одайіжауії нзралщ гдлгдолмї оівлм-
прі в лахіи гдоеаві. Пмгмйалля лавд-
гдлмї номбйдкарзкз вбафаєрщпя кме-
йзвзк хйятмк: (1) омжомбйдлля пнд-
уіайщлмгм жакмлмгавфмгм акру, якзи 
бз ужагайщлывав ноавмвд одгуйывал-
ля ра кмкнйдкплм взоіхував нзрал-
ля, цм взлзкаырщ ніг фап жабджнд-

фдлля гмрозкалля оівлзт ноав ра 
кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків; (2) 
жаномвагедлля єгзлмгм могалу у 
псдоі гдлгдолмї оівлмпрі ра лдгмну-
цдлля гзпкозкілауії жа мжлакмы пра-
рі, унмвлмваедлмгм у рмку фзпйі ла 
номвдгдлля ндодвіомк ра везрря віг-
нмвіглзт жатмгів цмгм нмоухлзків; 
(3) влдпдлля жкіл гм Козкілайщлмгм 
кмгдкпу Укоаїлз, Кмгдкпу Укоаїлз 
ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля 
ра Кмгдкпу жакмлів ном ноауы Укоаї-
лз в фапрзлі жакоінйдлля козкілайщ-
лмї, агкіліпроарзвлмї ра гзпузнйіла-
олмї вігнмвігайщлмпрі жа нмоухдлля 
жакмлмгавпрва у псдоі жабджндфдлля 
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків. 
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кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків в Укоаїлі 
У праррі омжгйялурі кйыфмві нзралля, цм прмпуырщпя жабджндфдлля гдлгдолмї оів-

лмпрі в Укоаїлі. Аогукдлрмвалм, цм лдгарзвлзи внйзв ла ноавмвд одгуйывалля жабдж-
ндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків в Укоаїлі жгіиплыырщ: (1) віг-
пурліпрщ єгзлмї ра фіркм жбайалпмвалмї лмокарзвлм-ноавмвмї бажз; (2) хзомкд кмйм 
пуб’єкрів, цм лагійдлі нмвлмваедллякз у псдоі жабджндфдлля гдлгдолмї оівлмпрі; (3) 
вігпурліпрщ одайщлзт кдталіжків нозряглдлля гм вігнмвігайщлмпрі.  

Кйюфмві пймва: гдлгдола оівліпрщ, гзпкозкілауія жа мжлакмы прарі, ноава йыгзлз, 
Унмвлмваедлзи Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз ж ноав йыгзлз, Уоягмвзи унмвлмваедлзи ж 
нзралщ гдлгдолмї нмйірзкз.  

 
 
Снзушла А.А. Опмбдллмпрз ноавмвмгм одгуйзомвалзя мбдпндфдлзя оавлшт ноав 

з вмжкмелмпрди едлцзл з куефзл в Укоазлд 
В прарщд оаппкмродлш кйыфдвшд вмномпш, капаыцздпя мбдпндфдлзя гдлгдолмгм оа-

вдлпрва в Укоазлд. Аогукдлрзомвалм, фрм лдгарзвлмд вйзялзд ла ноавмвмд одгуйзом-
валзд мбдпндфдлзя оавлшт ноав з вмжкмелмпрди едлцзл з куефзл в Укоазлд мкажш-
ваыр: (1) мрпурпрвзд дгзлми з фдркм пбайалпзомваллми лмокарзвлм-ноавмвми бажш; (2) 
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хзомкзи коуг пубчдкрмв, кмрмошд лагдйдлш нмйлмкмфзякз в псдод гдлгдолмгм оавдл-
прва; (3) мрпурпрвзд одайщлшт кдталзжкмв нозвйдфдлзя к мрвдрпрвдллмпрз. 

Кйюфдвшд пймва: гдлгдолмд оавдлпрвм, гзпкозкзлаузя нм нозжлаку нмйа, ноава 
фдймвдка, Унмйлмкмфдллши Вдотмвлми Рагш Укоазлш нм ноавак фдймвдка, Поавзрд-
йщпрвдллши унмйлмкмфдллши нм вмномпак гдлгдолми нмйзрзкз. 

 
 
Spitsyna H. Special aspects of legal regulation of ensuring equal rights and 

opportunities for women and men in Ukraine 
The article deals with the key issues concerning the legal regulation of gender equality 

in Ukraine. It is argued that the negative influence on the legal regulation of ensuring equal 
rights and opportunities for women and men in Ukraine is associated with: (1) the lack of a 
unified and well-balanced legal and regulatory framework; (2) wide range of subjects that 
are empowered in the sphere of ensuring the gender equality; (3) lack of real responsibility 
for violation of legislation.  

Key words: gender equality, gender-based discrimination, human rights, Ukrainian 
Parliament Commissioner for Human Rights, Government Commissioner for Gender 
Policy. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


