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Інституціональний механізм реалізації 
державної політики забезпечення  

рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків: актуальний стан, проблеми, 

перспективи розвитку 
 

Взжлафайщлмы укмвмы гмпяглдл-
ля ґдлгдолмї оівлмпрі є уійдпноякм-
вала гдоеавла нмйірзка - гіяйщліпрщ 
гдоеавлзт ілпрзрууіи іж жабджндфдл-
ля ра гаоалрувалля оівлзт ноав, пвм-
бмг і кмейзвмпрди гйя еілмк і фмйм-
віків, урвдогедлля ґдлгдолмї гдкмк-
оарії, смокувалля ґдлгдолмї куйщруоз 
в пупнійщпрві, жатзпру віг гзпкозкі-
лауії жа мжлакмы прарі. 

 Сдодг акруайщлзт ланояків омж-
взрку гдоеавлмї ґдлгдолмї нмйірзкз 
Укоаїлз лауімлайщлі ра кіелаомглі 
дкпндорз номрягмк розваймгм фапу 
взжлафаырщ лдмбтігліпрщ нмпзйдлля 
ілпрзрууіилмгм кдталіжку її одайіжауії 
ла лауімлайщлмку ра одгімлайщлмку 
оівлят, вкйыфдлля ґдлгдолмї пкйагм-
вмї в одсмокз ра кммогзлауіы вігнм-
віглзт гіи [1].  У вігнмвігщ ла ракі 
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одкмкдлгауії, гм псдоз кмкндрдлуії 
Віуд-нодк’єо-кіліпроа ж нзралщ євом-
ндипщкмї ра євомарйалрзфлмї ілрдгоа-
уії Укоаїлз гмгалі нзралля, нмв’яжалі 
іж смокувалляк ра жабджндфдлляк 
гдоеавлмї нмйірзкз цмгм гмпяглдлля 
ґдлгдолмї оівлмпрі [2]  - кммогзлауія 
вжаєкмгії удлроайщлзт могалів взкм-
лавфмї вйагз ж нзралщ ґдлгдолмї оів-
лмпрі ра могаліжауії омбмрз, нмв’яжалмї 
ж смокувалляк ра нодгправйдлляк 
нмжзуії Укоаїлпщкмї Срмомлз у віглм-
пзлат кіе Укоаїлмы НАТО, у рмку 
фзпйі, ж нзралщ ґдлгдолмї оівлмпрі [3]. 
Заномвагедлля Уоягмк Укоаїлз в 
2017 о. нмпагз Уоягмвмгм унмвлмва-
едлмгм ж нзралщ ґдлгдолмї нмйірзкз є 
ракме нігрвдогедлляк ваейзвмпрі 
гйя Укоаїлз нмйірзкз жабджндфдлля 
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків як пкйагмвмї євомілрдгоа-
уіилзт номудпів ра нмпзйдлля її іл-
прзрууіилмгм кдталіжку1 [4] .  

Такзи ілпрзрууімлайщлзи кдта-
ліжк в могалат взкмлавфмї вйагз ра 
кіпудвмгм пакмвоягувалля жабджндфу-
єрщпя омбмрмы унмвлмваедлзт мпіб, 
кмлпуйщрарзвлм-гмоагфзт могалів, 
оаглзків ж нзралщ жабджндфдлля оів-
лзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків, вігнмвігайщлзт проукруо-
лзт нігомжгійів. Завгякз лаявлмпрі ра 
омбмрі ілпрзрууіилзт кдталіжків мо-
галз взкмлавфмї вйагз ра кіпудвмгм 
пакмвоягувалля жгарлі одайіжмвуварз 
нмкйагдлі ла лзт нмвлмваедлля ра 
жавгалля, в кдеат пвмєї кмкндрдлуії, 
цмгм жабджндфдлля оівлзт ноав ра 
кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків, вз-
жлафдлзт Закмлмк (прарря 12).  

Срарря 12 «Забджндфдлля оівлзт 
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймві-
ків, жанмбігалля ра номрзгії лапзйщп-

рву жа мжлакмы прарі могалакз взкм-
лавфмї вйагз ра могалакз кіпудвмгм 
пакмвоягувалля» Закмлу Укоаїлз 
«Пом жабджндфдлля оівлзт ноав ра 
кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків» кіп-
рзрщ нмймедлля, цм прмпуырщпя см-
окувалля ра сулкуімлувалля ілпрз-
рууімлайщлмгм кдталіжку жабджндфдл-
ля ґдлгдолмї оівлмпрі ла лауімлайщ-
лмку ра ймкайщлмку оівлят [5]. 

Мдра праррі: нодгправзрз жгіип-
лдлзи Уоягмвзк унмвлмваедлзк ж 
нзралщ ґдлгдолмї нмйірзкз алайіж 
пралу ра взкмлалля удлроайщлзкз 
могалакз взкмлавфмї вйагз, мбйап-
лзкз гдоеавлзкз агкіліпроауіякз ра 
могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля 
праррі 12 Закмлу Укоаїлз «Пом жа-
бджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвм-
прди еілмк і фмймвіків».  

Пзралля смокувалля, мнрзкіжа-
уії ра жабджндфдлля омбмрз ілпрзру-
уіилмгм кдталіжку смокувалля ра 
одайіжауії гдоеавлмї ґдлгдолмї нмйі-
рзкз взвфайз ра гмпйігеувайз укоаї-
лпщкі вфдлі О.Балгуока, Є.Бмомгзл, 
Н.Гозуяк, Л.Кмбзйялпщка, 
Є.Луудлкм, К.Лдвфдлкм, Т.Мдйщлзк 
ра ілхі, мглак гмпйігедлля пуфаплмгм 
пралу лд номвмгзйзпя.   

Наукмва лмвзла праррі нмйягає в 
нодгправйдллі ра жгіиплдллі алайіжу 
улікайщлзт галзт, мрозкалзт в йзн-
лі-пдонлі 2018 омку віг удлроайщлзт 
могалів взкмлавфмї вйагз, мбйаплзт 
гдоеавлзт агкіліпроауіи ра могалів 
кіпудвмгм пакмвоягувалля, жібоалзт 
ла жанзр Уоягмвмгм унмвлмваедлмгм 
ж нзралщ ґдлгдолмї нмйірзкз.  

Мдрмгмк мрозкалля ндовзллмї 
ілсмокауії буйз йзпрз (йзпр 
№ 11817/0/2-18) омжіпйалі гм 66 
(хіпргдпярз хдпрз) удлроайщлзт мо-

_________________ 
1    Оплмвлзкз жавгаллякз Уоягмвмгм унмвлмваедлмгм є: пнозялля жабджндфдллы 

одайіжауії єгзлмї гдоеавлмї нмйірзкз, пноякмвалмї ла гмпяглдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди 
еілмк і фмймвіків у впіт псдоат езрря пупнійщпрва; уфапрщ вігнмвіглм гм кмкндрдлуії у  
кммогзлауії омбмрз кіліпрдопрв, ілхзт удлроайщлзт ра кіп-удвзт могалів взкмлавфмї вйагз 
цмгм жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків; номвдгдлля кмлірмозлгу 
цмгм воатувалля Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз нозлузну гдлгдолмї оівлмпрі ніг фап ноз-
илярря лмокарзвлм-ноавмвзт акрів; уфапрщ у жгіиплдллі Подк’єо-кіліпромк Укоаїлз 
нодгправлзурва Кабілдру Міліпроів Укоаїлз у кіелаомглзт жупроіфат і смоукат; пнівноауя ра 
вжаєкмгія ж гомкагялпщкзк пупнійщп-рвмк ж нзралщ цмгм жабджндфдлля оівлзт ноав ра 
кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків у впіт псдоат езрря пупнійщпрва 



Публiчне право № 3 (31) (2018)   
 

 

 

 

 

 

 

198  

галів взкмлавфмї вйагз (гайі – 
ЦОВВ): 19 кіліпрдопрв, 34 ЦОВВ, 
гіяйщліпрщ якзт кммогзлуєрщпя Кабі-
лдрмк Міліпроів Укоаїлз фдодж кіліп-
роа (нігнмоягкмвалі 13 кіліпроак), 13 
ЦОВВ, гіяйщліпрщ якзт бджнмпдодг-
лщм пноякмвуєрщпя Кабілдрмк Міліп-
роів Укоаїлз. Орозкалм 66 вігнмві-
гди. Такме йзпрз бугз пноякмвалі гм 
мбйаплзт гдоеавлзт агкіліпроауіи ра 
мбйаплзт оаг2 і мрозкалм 25 вігнмві-
гди. Така омбмра буйа жгіиплдла Уоя-
гмвзк унмвлмваедлзк ж нзралщ ґдл-
гдолмї нмйірзкз вігнмвіглм гм н. 6 
Пмймедлля ном Уоягмвмгм унмвлм-
ваедлмгм [3]. 

Акруайщліпрщ праррі мбукмвйы-
єрщпя лд йзхд нодгправйдлляк  пу-
фаплзт галзт цмгм пралу смокувал-
ля ілпрзрууіилмгм кдталіжку одайіжа-
уії гдоеавлмї нмйірзкз жабджндфдлля 
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків, айд и омжомбйдлзкз ла їт 
мплмві номнмжзуіякз цмгм мнрзкіжа-
уії омбмрз ілпрзрууіилмгм кдталіжку, 
цм є ваейзвмы укмвмы дсдкрзвлмгм 
смокувалля ра одайіжауії гдоеавлмї 
ґдлгдолмї нмйірзкз в Укоаїлі. 

Зомбйдлзи алайіж омжкозває пз-
руауіы іж взкмлалляк взкмг праррі 12 
Закмлу Укоаїлз «Пом жабджндфдлля 
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків» цмгм: унмвлмваедлмї мпм-
бз (кммогзлармоа) ж нзралщ жабджнд-
фдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди 
еілмк і фмймвіків; првмодлзт кмлпу-
йщрарзвлм-гмоагфзт могалів, гм кмк-
ндрдлуії якзт віглдпдлм нзралля жа-
бджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвм-
прди еілмк і фмймвіків; нозжлафдлзт 
оаглзків ж нзралщ жабджндфдлля оів-
лзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків; лаявлмпрі вігнмвігайщлзт 
проукруолзт нігомжгійів, ж нзралщ 
жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейз-
вмпрди еілмк і фмймвіків.  

Унмвлмваедлі  мпмбз (кммогзла-
рмоз) ж нзралщ жабджндфдлля оівлзт 

ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймві-
ків, жанмбігалля ра номрзгії лапзйщп-
рву жа мжлакмы прарі. Вігнмвіглм гм 
Закмлу Укоаїлз «Пом жабджндфдлля 
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків» в могалат взкмлавфмї вйа-
гз ра могалат кіпудвмгм пакмвоягу-
валля  взжлафаєрщпя  унмвлмваедла  
мпмба (кммогзлармо) ж нзралщ жабдж-
ндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди 
еілмк і фмймвіків, жанмбігалля ра ном-
рзгії лапзйщпрву жа мжлакмы прарі. 
Взкмлалля мбмв'яжків унмвлмваедлмї 
мпмбз (кммогзлармоа) кає нмкйага-
рзпя ла мглмгм іж жапрунлзків кіліпр-
оа, жапрунлзка кдоівлзка ілхмгм мо-
галу взкмлавфмї вйагз.  

Пмвлмваедлля унмвлмваедлзт 
мпіб взжлафдлі в праррі 13 Закмлу 
Укоаїлз «Пмвлмваедлля унмвлмва-
едлзт мпіб (кммогзлармоів) ж нзралщ 
жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейз-
вмпрди еілмк і фмймвіків, жанмбігалля 
ра номрзгії лапзйщпрву жа мжлакмы 
прарі в могалат взкмлавфмї вйагз ра 
могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля». 
Унмвлмваедлі мпмбз у кдеат пвмїт 
нмвлмваедлщ могаліжмвуырщ омбмру 
вігнмвіглзт могалів взкмлавфмї вйагз  
ра  могалів  кіпудвмгм пакмвоягувал-
ля в ланоякі жабджндфдлля оівлзт 
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймві-
ків. Такі мпмбз, взжлафдлі в 53 ЦОВВ 
( 80 %),  ж лзт  в 17 кіліпрдопрват. 
Сдодг кммогзлармоів еілмк - 13 (24.5 
%), фмймвіків – 40 (75.5%)3. 

Ражмк ж рзк, вігнмвігаырщ взкм-
гак Закмлу Укоаїлз в фапрзлі нмкйа-
галля мбмв'яжків унмвлмваедлмї мпм-
бз (кммогзлармоа) ла мглмгм іж жа-
прунлзків кіліпроа, жапрунлзка кдоі-
влзка ілхмгм могалу взкмлавфмї вйа-
гз»  взжлафдлі мпмбз в 48 ЦОВВ (ж 
53). 5 кммогзлармоів ж 53 взжлафдлзт 
жаикаырщ нмпагз, цм лд вігнмвігаырщ 
взкмгак Закмлу Укоаїлз: Міліпрдоп-
рвм дкмймгії ра нозомглзт одпуопів – 
лафайщлзк віггійу; Ддоеавлд агдлрп-

_________________ 
2    Лзпрз в АР Козк ра к. Сдвапрмнійщ лд лагпзйайзпя 
3    Упі лагалі в праррі галі нодгправйдлі вігнмвіглм гм мрозкалзт вігнмвігди пралмк ла 

кілдущ йзнля 2018 о. В пдонлі буйа нозжлафдла унмвлмваедла мпмба іж жабджндфдлля оівлзт 
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків в Науімлайщлмку агдлрпрві іж жанмбігалля кмоунуії. 
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рвм йіпмвзт одпуопів – жавігуваф пдк-
рмомк; Ддоеавла кігоауіила пйуеба 
Укоаїлз – лафайщлзк віггійу; Ддоеа-
вла пйуеба дкпнморлмгм кмлромйы 
Укоаїлз – лафайщлзк уноавйілля; 
Ддоеавла ілпндкуія ягдолмгм одгу-
йывалля Укоаїлз – лафайщлзк віггі-
йу. 

Унмвлмваедлі мпмбз (кммогзла-
рмоз), взжлафдлі ракме в 17 ОДА 
(68 %, еілмк - 4, фмймвіків – 13).  Нд 
нозжлафдлі кммогзлармоз в Вмйзлпщ-
кіи, Дліномндромвпщкіи, Дмлдущкіи, 
Занмоіжщкіи, Кіомвмгоагпщкіи, Лщвів-
пщкіи, Мзкмйаївпщкіи, Огдпщкіи мбйа-
плзт гдоеавлзт агкіліпроауіят. 

Раглзкз  ж нзралщ жабджндфдлля 
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків. Вігнмвіглм гм  праррі 12 
Закмлу Укоаїлз «Пом жабджндфдлля 
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків», могалз взкмлавфмї вйагз 
ра могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля 
кмеурщ урвмоыварз кмлпуйщрарзвлм-
гмоагфі могалз, нозжлафарз оаглзків 
ж нзралщ жабджндфдлля оівлзт ноав ра 
кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків. Раг-
лзкз ж ґдлгдолзт нзралщ нозжлафдлі 
у 8 ЦОВВ, цм пкйагає 12%. Вмлз 
нозжлафдлі в 5-рз кіліпрдопрват: Мі-
ліпрдопрві влуроіхліт пноав Укоаїлз, 
Міліпрдопрві мбмомлз, Міліпрдопрві 
мпвірз ра лаукз, Міліпрдопрві мтмом-
лз жгмомв’я ра Міліпрдопрві ж нзралщ 
рзкфапмвм мкунмвалзт рдозрмоіи ра 
влуроіхлщм ндодкіцдлзт мпіб. Поз-
фмку їт кмед бурз гдкійщка. Раглзкз 
ракме буйз нозжлафдлі в 2-т ЦОВВ, 
гіяйщліпрщ якзт пноякмвуєрщпя фдодж 
кіліпроів: Ддоеавліи нозкмогмлліи 
пйуебі Укоаїлз ра Науімлайщліи гва-
огії Укоаїлз  ра мгла мпмба в ЦОВВ, 
гіяйщліпрщ якзт пноякмвуєрщпя КМУ: 
Ддоеавлзи кмкірдр рдйдбафдлля ра 
оагімкмвйдлля Укоаїлз. Загайщла 
кійщкіпрщ нозжлафдлзт оаглзків: 22 
(МВС- 3; Мілмбмомлз – 13), ж лзт: 
еілмк – 20; фмймвіків – 24. Раглзкз ж 
ґдлгдолзт нзралщ ла гомкагпщкзт 
жапагат нозжлафдлі ракме у 9 ОДА, 

цм пкйагає 36% (Вмйзлпщка, Дліном-
ндромвпщка, Занмоіжщка, Лугалпщка, 
Мзкмйаївпщка, Огдпщка, Пмйравпщка, 
Хаоківпщка, Чдолігівпщка).  

Нагала в йзпрат ілсмокауія гає 
нігправз гмвмозрз ном гдкійщка кд-
таліжків нозжлафдлля ра жабджндфдл-
ля омбмрз оаглзків ж гдлгдолзт нз-
ралщ в ЦОВВ. Так, йзхд мгла оаглз-
уя (в Науімлайщліи гваогії Укоаїлз) 
є храрлмы мгзлзуды.  Рдхра ноауыє 
ла гомкагпщкзт жапагат. Сдодг лзт є 
оаглзкз, фзя гіяйщліпрщ нігрозкуєрщ-
пя номдкракз кіелаомглзт могаліжа-
уіи в оаккат кіелаомглмї рдтліфлмї 
гмнмкмгз, жмкодка ООН-Жілкз (ла-
нозкйаг в МВС Укоаїлз, абм в Мілі-
прдопрві ж нзралщ рзкфапмвм мкунм-
валзт рдозрмоіи ра влуроіхлщм-
ндодкіцдлзт мпіб, Мілодгімлбугі). Є 
ракме ноауівлзкз вігнмвіглзт кіліп-
рдопрв, які ноауыырщ і оіжлзт гднао-
ракдлрат ра нігомжгійат, ла якзт нм-
кйагдлі сулкуії оаглзків (ланозкйаг, 
в Ддоеавлі нозкмогмлліи пйуебі 
Укоаїлз). Є ракме мпмбз, які ноауы-
ырщ оаглзкакз кдоівлзка абм жапрун-
лзка кдоівлзка ЦОВВ, ла якзт нмк-
йагдлі гмгаркмві сулкуії оаглзків ж 
гдлгдолзт нзралщ (ланозкйаг, Міліп-
рдопрвм мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз). 

Кмлпуйщрарзвлм-гмоагфі могалз. 
Дм кмлпуйщрарзвлм-гмоагфзт могалів 
віглмпярщпя: гомкагпщкі оагз, дкпндо-
рлі ра омбмфі гоунз, кдодеі дкпндорів 
рмцм, які ноауыырщ ноз ЦОВВ. Кмл-
пуйщрарзвлм-гмоагфі могалз іплуырщ 
в 8 ЦОВВ (12% віг жагайщлмї кійщкм-
прі) ра в 24 мбйаплзт гдоеавлзт аг-
кіліпроауіят (впі, мкоік Лщвівпщкмї). 
За смокакз могаліжауії кмлпуйщрарз-
влм-гмоагфі могалз вкйыфаырщ: гом-
кагпщкі оагз (3), омбмфі гоунз (5), 
дкпндорлі оагз (1), а ракме кдодеу 
кмлракрлзт мпіб, првмодлу в Міліп-
рдопрві влуроіхліт пноав. Срвмодлля 
кмлпуйщрарзвлм-гмоагфзт могалів 
ноз ЦОВВ гмжвмйяє жайуфарз хзом-
кд кмйм сатівуів, дкпндорів ніг фап 
омжомбкз, вномвагедлля, кмлірмозл-

_________________ 
4    На фап ланзпалля праррі буйз нозжлафдлі оаглзуі в Міліпрдопрві одгімлайщлмгм 

омжвзрку ра бугівлзурва, які ноауыырщ кмлпуйщралракз ООН-Жілкз (4 мпмбз) 
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гу ра алайіжу гдоеавлмї нмйірзкз, 
рмку іплувалля йзхд 8 кмлпуйщрарз-
влм-гмоагфзт могалів в кіліпрдопрват 
ра ілхзт ЦОВВ мбкдеує ракі кме-
йзвмпрі. 

Вігнмвігайьлзи проукруолзи ніг-
омжгій. Вігнмвігайщлі проукруолі ніг-
омжгійз іплуырщ в 23 ЦОВВ, ж лзт  в 
Міліпрдопрват – 10, а ракме в 25 
ОДА. Дднаоракдлр пмуіайщлмгм жатз-
пру лапдйдлля взжлафдлм у 19 одгім-
лат, Дднаоракдлр у пноават пік’ї, км-
ймгі ра пнмору – 5, Кзївпщка ОДА – 
Сйуеба у пноават гірди ра пік’ї. Мі-
ліпрдопрвм влуроіхліт пноав Укоаїлз; 
Науімлайщла гваогія Укоаїлз; Міліп-
рдопрвм пмуіайщлмї нмйірзкз Укоаїлз 
првмозйз пндуіайщлм унмвлмваедлі 
нігомжгійз ж нзралщ жабджндфдлля 
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків ра вкйыфзйз їт гм проукру-
оз могалу. 

Взплмвкз. В оджуйщрарі жгіиплдлм-
гм алайіжу мрозкала кмкнйдкпла іл-
смокауія ном проукруоз ра нмпагм-
взт мпіб, які каырщ жа пвмїкз нмвлм-
ваедллякз смокуварз ра одайіжмву-
варз єгзлу гдоеавлу нмйірзку жабдж-
ндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди 
еілмк і фмймвіків, цм є ндодгукмвмы 
улісікауії вкйыфдлля ґдлгдолмї пкйа-
гмвмї у проардгії омжвзрку ра номгоа-
кз ла лауімлайщлмку, одгімлайщлмку 
ра кіпудвзт оівлят.  

Опкійщкз ракзи кмкнйдкплзи іл-
прзрууіилзи алайіж нмйірзкз жабджнд-
фдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди 
еілмк і фмймвіків номвмгзрщпя вндо-
хд, лд кмейзвм жомбзрз вайіглі вз-
плмвкз цмгм гзлакікз омжвзрку уієї 
проукруоз як ла лауімлайщлмку, рак і 
одгімлайщлмку оівлі. Оглак жагайщ-
лзи алайіж омжвзрку ґдлгдолмї нмйі-
рзкз гає нігправз гйя взплмвку ном 
акрзвіжауіы омбмрз у уіи псдоі в 
2016-2018 омкат, віл гдкмлпроує гм-
пяглдлля Укоаїлз цмгм ілпрзруайіжа-
уії ґдлгдолмї нмйірзкз, як ваейзвмї 
могаліжауіилмї ндодгукмвз нмгайщхмї 
її ілрдгоауії в гайужят ра одгімлат ла 
мплмві смокувалля улісікмвалзт 
нігтмгів. 

Ражмк ж рзк, пйіг жауваезрз, цм 
пнмпрдоігаєрщпя лдпйігувалля лмокак 

Закмлу Укоаїлз «Пом жабджндфдлля 
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків» фапрзлмы удлроайщлзт 
могалів взкмлавфмї вйагз, жмкодка, 
цмгм нозжлафдлля унмвлмваедлзт 
мпіб (кммогзлармоів), які каырщ у 
кдеат пвмїт нмвлмваедлщ, могаліжу-
варз омбмру вігнмвіглзт могалів у 
псдоі жабджндфдлля оівлзт ноав ра 
кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків; ноз-
жлафдлля оаглзків ра вігнмвігайщлзт 
проукруолзт нігомжгійів; првмодлля 
кмлпуйщрарзвлм-гмоагфзт могалів.  

З кдрмы нозвдгдлля ілпрзрууім-
лайщлмгм кдталіжку ж нзралщ жабдж-
ндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди 
еілмк і фмймвіків в ЦОВВ у вігнмві-
гліпрщ гм взкмг Закмлу Укоаїлз 
«Пом жабджндфдлля оівлзт ноав ра 
кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків» гм-
уійщлм: 

1. Мілкуйщру, МОЗ, Науімлайщ-
ліи нмйіуії Укоаїлі, Ддоеавліи ілпнд-
куії длдогдрзфлмгм лагйягу Укоаїлз, 
Ддоеавлмку агдлрпрву аврмкмбійщлзт 
гмоіг, Укоаїлпщкмку ілпрзрурі лауім-
лайщлмї нак’ярі, Ддоеавліи ілпндкуії 
лавфайщлзт жакйагів Укоаїлз, Ддо-
еавлмку агдлрпрву ж длдогмдсдкрзв-
лмпрі ра длдогмжбдодедлля, Ддоеав-
ліи сіпкайщліи пйуебі Укоаїлз, 
Ддоекмкрдйдоагім, а ракме кдоівлз-
как Вмйзлпщкіи, Дліномндромвпщкіи, 
Дмлдущкіи, Занмоіжщкіи, Кіомвмгоаг-
пщкіи, Лщвівпщкіи, Мзкмйаївпщкіи ра 
Огдпщкіи мбйаплзк гдоеавлзк агкі-
ліпроауіяк взжлафзрз унмвлмваедлу 
мпмбу (кммогзлармоа) ж нзралщ жабдж-
ндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди 
еілмк і фмймвіків. 

2. Міліпрдопрву дкмймгії ра ноз-
омглзт одпуопів; Ддоеавлмку агдлрп-
рву йіпмвзт одпуопів; Ддоеавліи кіг-
оауіиліи пйуебі Укоаїлз; Ддоеавліи 
пйуебі дкпнморлмгм кмлромйы Укоаї-
лз; Ддоеавліи ілпндкуії ягдолмгм 
одгуйывалля Укоаїлз, кдоівлзкак 
Тдолмнійщпщкіи ра Чдокапщкіи  ОДА 
нозжлафзрз унмвлмваедлу мпмбу (км-
могзлармоа) вігнмвіглм гм жакмлу – 
«жапрунлзка кіліпроа, жапрунлзка 
кдоівлзка ілхмгм могалу». 

3. Міліпрдопрву пмуіайщлмї нмйі-
рзкз Укоаїлз пнійщлм іж жаілрдодпм-
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валзкз могалакз взкмлавфмї вйагз 
омжомбзрз Тзнмвд нмймедлля «Пом 
оаглзка кдоівлзка ЦОВВ, могалу 
гдоеавлмї вйагз ра кіпудвмгм пакмв-
оягувалля ж нзралщ жабджндфдлля 
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків». 

4. В ЦОВВ ра в ОДА, в якзт віг-
пурліи взжлафдлзи вігнмвігайщлзи 
проукруолзи нігомжгій жа жабджндфдл-
ля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еі-
лмк і фмймвіків взжлафзрз ракзи ніг-
омжгій ра вкйыфзрз вігнмвіглі жкілз 
гм нмймедлля ном лщмгм. 

5. Уоягмвмку унмвлмваедлмку ж 
нзралщ ґдлгдолмї нмйірзкз гмуійщлм 
жгіиплзрз алайіж Пмймедлщ, ж якзкз 
гіырщ взжлафдлі вігнмвігайщлі нігомж-
гійз ра омжомбзрз улісікмвалі нігтм-
гз гм їт гіяйщлмпрі у псдоі жабджнд-
фдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди 
еілмк і фмймвіків, а ракме номалайі-
жуварз гіяйщліпрщ лаявлзт кмлпуйщра-
рзвлм-гмоагфзт могалів ра лагарз 
номнмжзуії цмгм мнрзкіжауії їт гія-
йщлмпрі ра првмодлля лмвзт могалів. 
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Лдвфдлкм К. Б., Жукмвпщка Г. Г. Ілпрзрууімлайщлзи кдталіжк одайіжауії гдо-

еавлмї нмйірзкз жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків: акру-
айщлзи прал, номбйдкз, ндопндкрзвз омжвзрку 

Ґдлгдола нмйірзка - нмйірзка жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і 
фмймвіків - взжлала мглзк ж ноімозрдрлзт ланояків омбмрз Укоаїлпщкмгм Уоягу. Її 
дсдкрзвліпрщ жайдезрщ віг оіжлзт фзллзків, вкйыфаыфз омжвзлурзи ілпрзрууіилзи 
кдталіжк жабджндфдлля уієї нмйірзкз.  

Срарря 12 «Забджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків, жа-
нмбігалля ра номрзгії лапзйщпрву жа мжлакмы прарі могалакз взкмлавфмї вйагз ра 
могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля» Закмлу «Пом жабджндфдлля оівлзт ноав ра 
кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків» кіпрзрщ нмймедлля, цм прмпуырщпя смокувалля ра 
сулкуімлувалля ілпрзрууімлайщлмгм кдталіжку жабджндфдлля ґдлгдолмї оівлмпрі ла 
лауімлайщлмку ра ймкайщлмку оівлят. Такзи ілпрзрууімлайщлзи кдталіжк в могалат 
взкмлавфмї вйагз ра кіпудвмгм пакмвоягувалля кає жабджндфуварзпя омбмрмы унмв-
лмваедлзт мпіб, кмлпуйщрарзвлм-гмоагфзт могалів, оаглзків ж нзралщ жабджндфдлля 
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оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків, вігнмвігайщлзт проукруолзт 
нігомжгійів. В праррі  «Ілпрзрууімлайщлзи кдталіжк одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз 
жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків: акруайщлзи прал, ном-
бйдкз, ндопндкрзвз омжвзрку» (Жукмвпщка Г. Г., Лдвфдлкм К. Б.) нодгправйдлі од-
жуйщрарз жомбйдлмгм в 2018 о. алайіжу ракмгм кдталіжку ра номнмжзуії цмгм мн-
рзкіжауії имгм омбмрз, цм є ваейзвмы укмвмы дсдкрзвлмї одайіжауії гдоеавлмї ґдл-
гдолмї нмйірзкз в Укоаїлі. 

Кйюфмві рдокілз: гдоеавла нмйірзка жабджндфдлля оівлзт ноав ра км-ейзвмпрди 
еілмк і фмймвіків, унмвлмваедла мпмба (кммогзлармо) ж нзралщ жабджндфдлля оівлзт 
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків, ґдлгдола нмйірзка, ґдлгдола оівліпрщ, Уоягм-
взи унмвлмваедлзи  ж нзралщ ґдлгдолмї нмйірзкз, ілпрзрууіилзи кдталіжк. 

 
 
Лдвфдлкм К. Б., Жукмвпкая Г. Г. Илпрзруузмлайщлши кдталзжк одайзжаузз гмпу-

гаопрвдллми нмйзрзкз мбдпндфдлзя оавлшт ноав з вмжкмелмпрди едлцзл з куефзл: акруа-
йщлмд пмпрмялзд, номбйдкш, ндопндкрзвш оажвзрзя 

Гдлгдолая нмйзрзка - нмйзрзка мбдпндфдлзя оавлшт ноав з вмжкмелмпрди едл-
цзл з куефзл - нозжлала мглзк зж нозмозрдрлшт ланоавйдлзи оабмрш Укоазлпкмгм 
ноавзрдйщпрва. Ед ъссдкрзвлмпрщ жавзпзр мр оажйзфлшт сакрмомв, вкйыфая оажвз-
рши злпрзруузмлайщлши кдталзжк мбдпндфдлзя ърми нмйзрзкз. 

Срарщя 12 «Обдпндфдлзд оавлшт ноав з вмжкмелмпрди едлцзл з куефзл, 
нодгмрвоацдлзя з номрзвмгдипрвзя лапзйзы нм нозжлаку нмйа могалакз зпнмйлз-
рдйщлми вйапрз з могалакз кдпрлмгм пакмуноавйдлзя» Закмла «Об мбдпндфдлзз оав-
лшт ноав з вмжкмелмпрди едлцзл з куефзл» пмгдоезр нмймедлзя, капаыцздпя 
смокзомвалзя з сулкузмлзомвалзя злпрзруузмлайщлмгм кдталзжка мбдпндфдлзя 
гдлгдолмгм оавдлпрва ла лаузмлайщлмк з ймкайщлмк уомвлят. Такми злпрзруузм-
лайщлши кдталзжк в могалат зпнмйлзрдйщлми вйапрз з кдпрлмгм пакмуноавйдлзя 
мбдпндфзвадрпя оабмрми унмйлмкмфдллшт йзу, кмлпуйщрарзвлм-пмвдцардйщлшт мога-
лмв, пмвдрлзкмв нм вмномпак мбдпндфдлзя оавлшт ноав з вмжкмелмпрди едлцзл з 
куефзл, а ракед мрвдрпрвдллшт проукруолшт нмгоажгдйдлзи. В прарщд «Илпрзруузм-
лайщлши кдталзжк одайзжаузз гмпугаопрвдллми нмйзрзкз мбдпндфдлзя оавлшт ноав 
з вмжкмелмпрди едлцзл з куефзл: акруайщлмд пмпрмялзд, номбйдкш, ндопндкрзвш 
оажвзрзя» (Жукмвпкая Г. Г., Лдвфдлкм К. Б.) нодгправйдлш оджуйщрарш алайзжа пм-
прмялзя злпрзруузмлайщлмгм кдталзжка, пгдйаллмгм в 2018 г. з нодгймедлзя нм 
мнрзкзжаузз дгм оабмрш, фрм явйядрпя ваелшк упймвздк ъссдкрзвлми одайзжаузз 
гмпугаопрвдллми гдлгдолми нмйзрзкз в Укоазлд. 

Кйюфдвшд рдокзлш: гмпугаопрвдллая нмйзрзка мбдпндфдлзя оавлшт ноав з вмж-
кмелмпрди едлцзл з куефзл, унмйлмкмфдллмд йзум (кммогзла-рмо) нм вмномпак 
мбдпндфдлзя оавлшт ноав з вмжкмелмпрди куефзл з едл-цзл, гдлгдолая нмйзрзка, 
гдлгдолмд оавдлпрвм, Поавзрдйщпрвдллая унмйлмкмфдллая нм вмномпак гдлгдолми 
нмйзрзкз, злпрзруузмлайщлши кдталзжк. 

 
 
Levchenko K., Zhukovskaya G. Institutional mechanism for the implementation 

of the state policy of equal rights and opportunities of women and men: current state, 
problems, prospects of development   

Gender policy - a policy of ensuring equal rights and opportunities for women and 
men - is recognized as one of the priorities in the work of the Ukrainian Government. Its 
effectiveness depends on various factors, including developed institutional mechanism for 
ensuring this policy. 

Article 12 "Ensuring equal rights and opportunities for women and men, prevention 
and counteracting gender-based violence by executive bodies and local self-government 
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bodies" of the Law "On ensuring equal rights and opportunities for women and men" 
contains provisions related to formation and functioning of the institutional mechanism of 
ensuring gender equality at the national and local levels. Due to the availability and func-
tioning of the  institutional mechanisms, executive bodies and local self-government bod-
ies are able to exercise the powers and tasks assigned to them, within their competence, 
to ensure equal rights and opportunities for women and men, as defined by the Law. 

Such an institutional mechanism in the executive and local self-government bodies 
should be ensured by the work of authorized persons, advisory bodies, advisers on equal 
rights and opportunities for women and men, responsible structural units. At the same 
time, monitoring of the implementation of the Law of Ukraine "On ensuring equal rights 
and opportunities for women and men" conducted by the  Government Commissioner for 
Gender Equality Policy in July-August 2018, shows heterogeneity of its development in 
various spheres of state administration, the existence of effective communication between 
different constituents and, at the same time, gaps in its functioning.  

In the article "Institutional mechanism of realization of the state policy of ensuring 
equal rights and opportunities of women and men: the current state, problems, prospects 
of development" (Zhukovska G.G., Levchenko K. B.) the results of this analysis and sug-
gestions on optimization of the work of the institutional mechanism, which is an im-
portant condition for effective implementation of the state gender policy in Ukraine are 
presented. 

Key words: Government policy on ensuring equal rights and equal opportunities of 
men and women, commissioner (coordinator) on ensuring equal rights and equal 
opportunities of men and women, gender equality policy, gender equality, Government 
Commissioner on Gender Equality Policy, institutional mechanism. 

 

 

 

 


