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ГЕНДЕРНО-ПРАВОВІ РЕФОРМИ 
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

На початку ХХІ ст. в Україні європейська інтеграція визначе-
на одним із головних напрямків вітчизняної державної політики. 
Прагнучи стати членом ЄС, наша держава розпочала проводити 
гендерно-правові реформи. Адже для країн Європейського Союзу 
питання гендерної рівності є пріоритетними напрямами гендер-
ної політики. Гендерна проблематика сьогодні в демократичних 
спільнотах проголошується як одна із базових у вирішенні со-
ціальних проблем. У процесах європейської інтеграції вирішення 
проблемних питань у сфері рівності прав і можливостей жінок і 
чоловіків є важливою складовою.

Гендерна рівність є метою Європейського Союзу. Гендерна 
рівність означає рівний доступ, можливості, обов’язки та участь 
чоловіків та жінок в усіх сферах громадського та приватного жит-
тя. Також вона передбачає рівний доступ та розподіл ресурсів між 
жінками та чоловіками [1].

Гендерна рівність є однією з ознак правової держави. Утвер-
дження гендерної рівності є одним із основних стандартів і 
одно часно одним із найважливіших показників демократичного 
поступу. Варто підкреслити, що сьогодні в країнах ЄС існують 
спеціальні закони про гендерну рівність. Серед країн Євросоюзу 
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перші спроби створити національний механізм забезпечення ген-
дерної рівності зробили Скандинавські країни. Так, у Фінляндії в 
1987 р. було прийнято Закон про рівноправ’я, у Швеції в 1991 р. – 
Закон про рівність. 

Незалежна Україна обрала шлях до Європейського Союзу. 
Правовою основою створення цього об’єднання став Договір про 
Європейський Союз, підписаний у лютому 1992 р. 12 державами – 
членами Європейських співтовариств (Бельгія, Великобританія, 
Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, 
Німеччина, Португалія, Франція) у м. Маастрихт (Нідерланди). 
У цьому документі було зафіксовано положення щодо гендерної 
рівності. Так, у Маастрихтському договорі (1992), у статтях 2 та 3 
зазначається ідея рівності жінок і чоловіків [2]. У відповідності до 
Амстердамського договору 1997 р. гендерна паритетність є фунда-
ментальним принципом Євросоюзу. Проблемі гендерної рівності 
приділено увагу у статтях 118 та 119 цього договору [3]. У Хартії 
основних прав Європейського Союзу (2000) у ст. 21 йдеться про 
заборону дискримінації на основі низки ознак, у тому числі, ста-
ті. Окрема 23 стаття документу присвячена тематиці рівності між 
чоловіками і жінками [4].У Лісабонській угоді 2007 р. до тематики 
гендерної рівності входять, зокрема, наступні питання: рівність 
на ринку праці (статті1, 2), боротьба із дискримінацією за ознакою 
статі (ст.5), подолання торгівлі жінками і дітьми (ст.63,69) [5].

Окрім того, низка резолюцій Європейського парламенту та 
директив і резолюцій Ради Міністрів ЄС містять інформацію про 
потреби гендерних перетворень і визначають норми стосовно їх 
забезпечення. Держави-члени ЄС зобов’язуються прописати ці 
положення у національному законодавстві.

Країни-члени Європейського Союзу входять до групи висо-
кого рівня гендерного розвитку. Найкраща ситуація у сфері за-
безпечення рівноправ’я жінок і чоловік простежується в Сканди-
навських країнах, які є лідерами не лише серед країн Євросоюзу, 
але й світу в цілому. Так, у 2015 р. було опубліковано The Global 
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Gender Gap Report, який визначає індекс гендерного розвитку у 
світі. У топ-10 країн світу за індексом гендерної рівності увійшли 
наступні Скандинавські країни Євросоюзу: Ісландія, Фінляндія, 
Швеція та Норвегія (не є членом ЄС). Цікаво, що за цим рейтин-
гом Ірландія та Словенія (член Євросоюзу) також увійшла до де-
сятки лідерів світу щодо вирішення гендерних проблем. До речі, 
Україна зайняла 67 місце серед 142 країн, погіршивши власний 
рейтинг 2014 року на 11 пунктів, коли вона посідала 56 місце [6].

Останнім часом в Європі розробляються стратегії, спрямо-
вані на забезпечення гендерної рівності. Заслуговує на увагу при-
йнята Радою Європи Стратегія гендерної рівності на 2014-2017 
рр.Оскільки Україна обрала курс на євроінтеграцію, доцільним є 
ознайомлення із основними концептуальними положеннями вка-
заного документа. Отже, загальною метою Стратегії є досягнен-
ня підвищення спроможності та надання повноважень жінкам і, 
відповідно, ефективна реалізація політики гендерної рівності у 
державах-членах Ради Європи шляхом підтримки впровадження 
існуючих стандартів. Це буде здійснено шляхом досягнення п’яти 
стратегічних цілей, які враховуватимуть питання багатосторон-
ньої дискримінації та особливі права і потреби жінок та чоловіків 
протягом життя.

• Стратегічна ціль 1: боротьба з гендерними стереотипами 
та гендерною дискримінацією.

• Стратегічна ціль 2: запобігання та боротьба з насиль-
ством щодо жінок.

• Стратегічна ціль 3: гарантування рівного доступу жінок 
до правосуддя.

• Стратегічна ціль 4: досягнення рівної участі жінок та чо-
ловіків у прийнятті політичних та громадських рішень.

• Стратегічна ціль 5: реалізація стратегії досягнення ген-
дерної рівності в політиці та усіх заходах [7].
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Гендерна стратегія ЄС, перш за все, окреслює ті сфери, в 
яких існує гендерна дискримінація та пропонує специфічні меха-
нізми для її усунення:

• досягнення гендерної рівності в сфері зайнятості;
• рівна оплата за рівну працю;
• гендерний баланс в процесі прийняття рішень;
• гармонізація професійного і сімейного життя;
• гнучка система праці тощо [8].
Таким чином, досвід країн-членів ЄС у сфері забезпечення 

гендерної рівності має для України надзвичайну цінність. Дос-
від країн Європи свідчить, що забезпечення рівності прав жінок 
і чоловіків не лише гармонізує розвиток громадянського суспіль-
ства, а й сприяє більш стабільному розвитку всіх галузей еконо-
міки. Саме тому забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків є одним з провідних напрямків політики у діяльності 
Євро пейського Союзу. 
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