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Реалізація політики рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків, 
завжди виступає індикатором етичності, прозорості, а також готовності до де-
мократичних перетворень, і Верховна Рада України робить важливі кроки у 
цьому напрямку відповідно до вимог міжнародних стандартів та часу. 

Верховна Рада України 8-го скликання відрізняється від попередніх скликань 
не тільки найбільшою кількістю жінок серед парламентарів за весь час існування 
Парламенту, але й активним просуванням «ґендерних інтересів» у сфері 
розбудови державної політики. Недаремно ґендерна сенситивність Верховної 
Ради стоїть на порядку денному як один з основних компонентів реформи 
Парламенту відповідно до Рекомендацій Пета Кокса та Діалогів Жана Моне.

Ґендерно-сенситивний парламент можна визначити як парламент, який 
відповідає потребам та інтересам як чоловіків, так і жінок у його структурі, 
операціях, методах і у роботі загалом. Метою ґендерно-сенситивного парламенту 
є подолання перешкод на шляху жінок щодо повної участі у політиці, а також 
демонстрації  позитивного прикладу та виокремлення моделі можливостей для 
суспільства в цілому1. 

Реформування Верховної Ради України відповідно до потреб забезпечення 
рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків має бути спрямоване 
на впровадження ґендерно-правової експертизи законодавства, розбудови 
ґендерно-сенситивної інфраструктури Парламенту, інтеграції  ґендерно-чутли-
вого бюджетування, забезпечення паритетного представництва жінок та чолові-
ків у Верховній Раді України, а також впровадження Кодексу етичної поведінки з 
урахуванням заборони ґендерної дискримінації  та проявів сексизму. 

Згідно зі ст.1 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків», ґендерно-правова експертиза - це аналіз  чинного  
законодавства, проектів  нормативно-правових  актів,  результатом якого є 
надання висновку щодо їх відповідності принципу забезпечення  рівних  прав та 
можливостей жінок і чоловіків2. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. 
№ 504 “Про проведення ґендерно-правової експертизи”, здійснення даної 
експертизи покладено на Міністерство юстиції  України. Ця постанова визначив-     
ши конкретного суб’єкта здійснення експертизи -  Міністерство юстиції  України, 
не тільки робить процес експертизи законодавства неефективним через низьку 
спроможність невеликого підрозділу при міністерстві, але й обмежує можливість 
інших органів влади брати відповідальність за здійснення ґендерно-правової 
експертизи3.

Аналіз основних аспектів інтеграції  ґендерного компоненту в 
діяльність Верховної Ради України

1 Gender-Sensitive Parliaments: A Global Review of Good Practice, Inter-Parliamentary Union,  Reports and Documents. 
–  2011. –  No. 65. – P. 6  hJ p://www.ipu.org/pdf/publications/gsp11-e.pdf
2 Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 р. № 2866-IV 
// hJ p://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
3 Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. № 504 “Про проведення ґендерно-правової 
експертизи”
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Необхідно імплементувати новий механізм здійснення відповідної експертизи 
та розширити коло її  суб’єктів.   

Ґендерну сенситивність інфраструктури Парламенту можна визначити як 
інфраструктуру робочого місця, яке відповідає потребам та інтересам як чоловіків, 
так і жінок, забезпечуючи сприятливі та комфортні умови для перебування та 
праці в парламенті. Загалом під ґендерно-чутливою інфраструктурою розуміють 
надання однакових можливостей, як для жінок так і для чоловіків щодо доступу 
до робочих приміщень, засобів комунікації , вбиралень. Також до цієї категорії  
відносять інфраструктуру, що враховує можливість догляду за дитиною, наприк-
лад, дитячі кімнати та пеленальні столи, що розташовані у вбиральнях4.    

Ґендерно-орієнтовне або ґендерно-чутливе бюджетування ґендерно-
орієнтоване бюджетування спрямоване на інтеграцію ґендерної складової у 
бюджетний процес. Його слід розглядати як впливовий елемент управлінської 
діяльності, пов’язаний із розробкою бюджетів різних рівнів, що надає важливу 
інформацію фахівцям, які приймають рішення щодо розподілу бюджетних 
коштів.

Розробка ґендерно-орієнтованого бюджету дозволяє побачити, як доходи та 
видатки бюджету впливають на соціально-економічне становище й можливості 
жінок та чоловіків, а також на аспекти рівності між жінками й чоловіками у країні. 
Як інструмент управлінської технології  ґендерно-орієнтоване бюджетування 
дозволяє оцінити, як і якою мірою державна політика у сфері розподілу видатків 
бюджету впливає на чоловіків і жінок як споживачів послуг, користувачів 
інфраструктури та платників податків. Саме ґендерний аналіз створює основу 
для впровадження принципу рівних можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах 
та забезпечує сталий розвиток суспільства5.

Особливість механізму ґендерно-чутливого бюджетування полягає в тому, що 
воно передбачено положеннями міжнародних стратегічних документів, згідно 
з якими цей механізм треба враховувати при формуванні політики держави 
відповідно до принципу рівних прав та можливостей, включаючи бюджетну 
сферу.

Забезпечення паритетного представництва жінок та чоловіків у Верховній 
Раді України включає в себе збалансованість керівного складу Верховної Ради 
України, а також паритетного представництва жінок та чоловіків на керівних 
посадах у Комітетах Верховної Ради України, під час формування офіційних 
делегацій, груп міжпарламентських зв’язків, робочих груп і є одним з головних 
показників, що відображує забезпечення ґендерної рівності і надання рівних 
можливостей для прийняття рішень. 

Досліджуючи склад Верховної Ради України, ми можемо відзначити, що 
представлення жінок та чоловіків не є паритетним. Це в свою чергу є однією 
з головних перешкод для всебічного представництва потреб жінок у процесі 

4 Gender Sensitive Parliaments: Advancements in Workplace -2012- №. 2012-40-E – P.1   hJ ps://lop.parl.ca/Content/LOP/
ResearchPublications/2012-40-e.pdf
5 Елізабет Клацер, Тетяна Іваніна//Ґендерно-орієнтоване бюджетування: аналіз програм, які фінансуються з бюджету, 
з позиції  ґендерної рівності Посібник для працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування – С. 6  
hJ p://www.fes.kiev.ua/new/wb/media/genderresponsivebugeting2015ukr.pdf
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6 Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” (щодо забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків) №7283 від 10.11.2017 hJ p://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=62864

формування державної політики. Також, крім нерівномірності представлення 
серед загального складу парламенту, проблемою є недостатня кількість жінок 
на керівних посадах, а отже, незалученість до прийняття рішень. Задля зміни 
цієї ситуації , необхідно впровадити різного роду механізми, наприклад, ґендерні 
квоти під час обрання на ту чи іншу посаду.  

Кодекс етичної поведінки як засіб регулювання поведінки парламентарів 
покликаний визначити головні етичні принципи, на яких будуть базуватись 
відносини між народними депутатами, включаючи повагу до гідності один  одного 
та забезпечення  захисту від проявів ґендерної дискримінації  та сексизму.

Однією з причин недотримання належної поведінки відповідно до етичних 
принципів є відсутність норм у чинному законодавстві, що були б відповідальні за 
захист від проявів сексизму та дискримінації , а також визначення і призначення 
відповідних покарань за їх прояви.  

Важливо надати повноваження Комітету з питань Регламенту та організації  
роботи Верховної Ради України, який буде розглядати справи щодо порушення 
встановлених правил поведінки і призначати санкції . 

До процесу забезпечення принципів рівних прав та можливостей для жінок 
та чоловіків у рамках діяльності Верховної Ради України долучені не тільки 
народні депутати України, а й представники виконавчої гілки влади, громадських 
організацій і проектів міжнародно-технічної допомоги. Прикладом об’єднання 
зусиль у цьому напрямку є створення Громадської ради з ґендерних питань при 
Міжфракційному об’єднанні «Рівні можливості». 

Одним з основних завдань робочої групи «Ґендерно-сенситивний парламент», 
що функціонує в рамках Громадської ради з ґендерних питань при МФО «Рівні 
можливості», є напрацювання та впровадження змін до Регламенту Верховної 
Ради України в частині забезпечення ґендерної сенситивності Парламенту. 

Ці пропозиції  лягли в основу законопроекту про внесення змін до Закону 
України “Про Регламент Верховної Ради України” (щодо забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків) №7283 від 10.11.2017, ініціаторами 
якого є  народні депутати України: Світлана Войцеховська, Марія Іонова, Олена 
Кондратюк, Альона Бабак, Ірина Луценко, Ірина Геращенко6.  Цей законопроект 
регулює внесення змін до Регламенту Верховної Ради України стосовно: 
впровадження ґендерно-правової експертизи законодавства; забезпечення 
ґендерної збалансованості керівного складу Верховної Ради України, а також 
паритетного представництва жінок на керівних посадах у Комітетах Верховної 
Ради України, під час формування офіційних делегацій, груп міжпарламентсь-
ких зв’язків, робочих груп тощо; регулювання етичної поведінки парламентарів з 
урахуванням заборони ґендерної дискримінації  та проявів сексизму. 

Серед стейкголдер, тобто зацікавлених осіб у забезпечення ґендерної рівності 
у Верховній Раді України, можна виокремити тих суб’єктів, хто відповідає за 
розробку законопроектів і впровадження політики щодо ґендерної рівності, 
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надає організаційну, експертну, матеріальну та іншу допомогу в рамках діяльності 
Верховної Ради і безпосередньо співпрацює з нею. 

Зазначеними особами є: 
- Народні депутати України. Особи, що наділені правом законодавчої 

ініціативи, тобто можливістю реалізації  політики рівних прав та можливостей 
для жінок та чоловіків на законодавчому рівні;  

- Працівники Апарату Верховної Ради України, що здійснюють свою 
діяльність у сфері правового, наукового, організаційного, документального, 
фінансового, інформаційного забезпечення діяльності парламенту.

- Помічники народних депутатів, чиї обов’язки включають надання всебічної 
допомоги народним депутатам України в частині забезпечення розробки 
законодавства, включаючи забезпечення ґендерної рівності;     

- Стажери Апарату Верховної Ради, які під час свого стажування надають 
допомогу працівникам Апарату Верховної Ради України;   

- Представники громадських та донорських організацій, що надають 
експертну, матеріально-технічну допомогу, здійснюють моніторинг за 
дотриманням рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків та сприяють 
розробці державної політики у цій сфері.   

- Журналісти, що співпрацюють з Верховною Радою України та здійснюють 
висвітлення її  діяльності. 

Отже, визначивши основні аспекти ґендерної інтеграції  в діяльність 
Верховної Ради України, ми маємо провести паралель, між цими положеннями 
та Регламентом Верховної Ради України, який є основним нормативно-
правовим актом, що визначає порядок формування та організацію роботи 
Верховної Ради України. Зміни до якого, згідно із пропозиціями впровадження 
змін до Регламенту Верховної Ради України в частині забезпечення ґендерної 
сенситивності Парламенту, є важливим інструментом боротьби за рівність прав 
та можливостей для жінок і чоловіків та протидії  дискримінації .
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7 Ст. 4 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 року N 
2866-IV hJ p://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
8 Ст. 8 Закону України «Про засади запобігання та протидії  дискримінації  в Україні» від 06.09.2012 № 5207-VI hJ p://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
9 Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. № 504 “Про проведення ґендерно-правової експертизи 
hJ p://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504-2006-%D0%BF

Ґендерно-правову експертизу можна визначити як аналіз чинного 
законодавства, проектів нормативно-правових актів, результатом якого є на-
дання висновку щодо їх відповідності принципу забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків.

Ґендерно-правова експертиза є вкрай необхідним  інструментом для 
забезпечення рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків на законодавчому 
рівні. Вона покликана підвищити ефективність законодавства завдяки розробці 
правових механізмів, що охоплюють всі сфери суспільного життя і забезпечать 
можливість паритетного представництва жінок та чоловіків, рівного доступу до 
ресурсів, можливість ухвалювати рішення при рівномірній відповідальності.  

Питання проведення ґендерно-правової експертизи нормативно-правових 
актів в Україні регламентується: 

- Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків», в статті 4 якого зазначено, що висновок  ґендерно-правової 
експертизи  є  обов’язковою  складовою   пакета   документів,   що подаються 
разом з проектом нормативно-правового акту до розгляду7;

- Законом України «Про засади запобігання та протидії  дискримінації  в 
Україні», в пункті 2 статті 8 якого сказано, що з метою виявлення у проектах 
нормативно-правових актів норм, що містять ознаки дискримінації , проводить-
ся антидискримінаційна експертиза проектів нормативно-правових актів8.

Методологія ґендерно-правової експертизи має здійснюватися відповідно 
до положень вищезазначених законів і охоплювати як дотримання принципів 
рівних прав, свобод, можливостей для жінок і чоловіків, так  і виявлення випадків 
прямої і непрямої дискримінації .  

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. N 504 
«Про проведення ґендерно-правової експертизи», ґендерно-правову експертизу 
чинного законодавства та проектів нормативно-правових  актів  в  усіх   сферах   
законодавства, що стосуються прав і свобод людини, проводить Міністерство 
юстиції 9.

Ґендерно-правова експертиза проводиться Міністерством юстиції  вже біль-
ше десяти років, а точніше з 1 червня 2006 року – для проектів нормативно-
правових актів, а з 1 січня 2007 року – для чинного законодавства.

Такий порядок вже не видається доцільним, оскільки обсяг нормативно-
правових актів значно перевищує спроможності невеликого підрозділу 

Пропозиції  щодо запровадження обов’язкового проведення 
ґендерно-правової експертизи законопроектів
Верховною Радою України.
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Міністерства Юстиції  України, відповідального за проведення такої експертизи. 
Окрім того, такий підхід обмежує можливості розвитку спроможності тих органів 
влади, які розробляють, нормативно-правові акти, бо у них відсутня мотивація 
розвивати цю спроможність, а тому продовжується маргіналізація процесу 
ґендерного інтегрування загалом10.

Відповідно до Плану проведення ґендерно-правової експертизи актів 
законодавства на 2017 рік, Міністерством Юстиції  було передбачено проведення 
експертизи всього десяти актів законодавства, а згідно з планом 2016 року таких 
актів законодавства було вісім. 

Враховуючи досвід пілотної експертизи проектів законодавчих актів та 
постанов на відповідність принципу рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, 
яка була проведена в рамках діяльності програми USAID «Рада: відповідальність, 
підзвітність, демократичне парламентське представництво», коли протягом 
двох з половиною місяців групою з 6 експертів було розглянуто понад 3000 
законопроектів, в яких знайдено 30 прямих порушень і випадків дискримінації , 
ми можемо відзначити вкрай низький рівень ефективності Міністерства юстиції  
в цій сфері.   

Здійснення ґендерно-правової експертизи є важливою частиною пропозицій 
змін до Регламенту Верховної Ради, що напрацьовані робочою групою «ґендерно-
сенситивний парламент», створеній у складі Громадської ради з ґендерних 
питань при Міжфракційному об’єднанні «Рівні можливості».

Відповідно до проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про 
Регламент Верховної Ради України” (щодо забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків) №7283 від 10.11.2017 пропонується внести 
зміни до пункту 1 статті 93 Закону України «Про Регламент Верховної Ради 
України», де вказати: «Кожен законопроект, проект іншого акта після його 
реєстрації  не пізніш як у п’ятиденний строк направляється Головою Верховної 
Ради України або відповідно до розподілу обов’язків Першим заступником, 
заступником Голови Верховної Ради України в комітет, який відповідно до 
предметів відання комітетів визначається головним з підготовки і попереднього 
розгляду законопроекту, проекту іншого акта, а також у комітет, до предмета 
відання якого належать питання бюджету, для проведення експертизи щодо його 
впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні 
відносини, комітет, до предмета відання якого належать питання боротьби з 
корупцією, для підготовки експертного висновку щодо його відповідності вимо-
гам антикорупційного законодавства та в комітет, до предмета відання 
якого належить оцінка відповідності законопроектів міжнародно-правовим 
зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції  для підготовки експерт-
ного висновку, в комітет, до предмета відання якого належить законодавче 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків для підготовки 
експертного висновку. Кожен законопроект не пізніш як у триденний строк 
направляється комітетом, до предмета відання якого належать питання 

10 Суслова О.І. - Аналіз державної політики та нормативно-правових актів на відповідність принципу рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків – Київ, 2017 – С. 36 hJ p://www.radaprogram.org/sites/default/fi les/publications/
gender_public_policy_web.pdf 
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бюджету, до Кабінету Міністрів України для здійснення експертизи щодо його 
впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні 
відносини»11.

Особливість ґендерно-правової експертизи полягає в тому, що вона не 
потребує залучення надмірних людських та фінансових ресурсів. 

Оптимальним механізмом впровадження ґендерно-правової експертизи в 
діяльність Верховної Ради України є створення триетапної системи перевірки 
законопроектів.

Так, при підготовці законопроекту до першого читання, на першому 
етапі проект нормативно-правового акту надсилається на експертизу щодо 
відповідності принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до 
Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.

На другому етапі  експертизу законопроекту  здійснює визначений головний 
комітет, в секретаріаті якого за ґендерно-правову експертизу законодавства 
буде відповідати призначений працівник, який має необхідні фахові знання та 
навички.

На третьому етапі, під час підготовки законопроекту до другого читання, 
експертизу законопроекту здійснює Головне юридичне управління Апарату 
Верховної Ради України.  

Варто зазначити, що 31 травня 2017 року був успішно завершений перший 
навчальний курс з ґендерного аналізу державної політики, що був організований 
у рамках діяльності програми USAID «Рада: відповідальність, підзвітність, 
демократичне парламентське представництво». 

Випускниками цього курсу, який тривав чотири місяці стали 22 працівники 
секретаріатів комітетів та інших структурних підрозділів Апарату Верховної Ради 
України, що займалися ґендерно-правовою експертизою законодавства, вивча-
ли базові концепції  ґендерного аналізу, механізми інтегрування принципу рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків у державну політику.  

З метою заохочення здійснення експертизи працівниками секретаріатів 
комітетів доцільно звернути увагу на Постанову Кабінету Міністрів від 18.01.2017 
№15 «Питання оплати праці працівників державних органів», що дає можливість 
здійснювати доплату у вигляді премій та надбавок за проведення експертизи12.

Важливим чинником реалізації  ґендерно-правової експертизи є те, що її  
запровадження не потребує обов’язкового внесення змін до Закону України 
«Про Регламент Верховної Ради України» або інших нормативно-правових актів, 
а набуває чинності розпорядчим рішенням Голови Верховної Ради України.

11 Проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” (щодо 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків) №7283 від 10.11.2017   hJ p://w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb2/webproc4_1?pf3511=62864
12 Постанова Кабінету Міністрів від 18.01.2017 №15 про «Питання оплати праці працівників державних органів»,  
hJ p://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249668347
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Не дивлячись на те, що основні положення щодо депутатської етики закріплені 
як у Законі України «Про статус народного депутата»  (ст. 8, 10, 24, 37)13, так і в 
Регламенті Верховної Ради (ст. 36, 51, 52, 53)14, можна спостерігати, що під час 
пленарних або комітетських засідань, виступів у пресі, поведінка народних 
депутатів часто суперечить загальноприйнятим етичним стандартам. 

Врегулювання поведінки парламентарів і встановлення чітких принципів 
етики є важливим інструментом повернення довіри суспільства до парламенту 
як інституції , яка репрезентує волевиявлення населення держави. До народних 
депутатів України мають бути пред’явлені найвищі вимоги поведінки, бо вони 
є публічними особами, яким делеговано повноваження законотворців, тих хто 
встановлює правила для всієї країни.

Заради встановлення більш чітких та визначених правил поведінки та 
впровадження відповідних санкцій щодо їх порушення необхідно ініціювати 
зміни в рамках чинного законодавства або приймати окремо новий нормативно-
правовий акт,  який би детально регулював поведінку парламентарів починаю-
чи від викладення етичних принципів і інтерпретації  їх в професійне життя пар-
ламентарів до регулювання лобізму і протидії  сексизму і дискримінації . 

Враховуючи міжнародний досвід, можна відзначити, що за регулювання 
поведінки парламентарів у Сполучених Штатах Америки відповідає Кодекс 
офіційної поведінки членів Сенату,  який є невід’ємною частиною регламенту. 

В Німеччині етика в стінах парламенту забезпечується Кодексом 
поведінки членів німецького Бундестагу, що розроблений в якості додатку до 
регламенту15.        

Стосовно дотримання норм етики та боротьби з сексизмом необхідно 
наголосити на пропозиції  змін до Регламенту Верховної Ради, що напрацьовані 
робочою групою зі сприяння ґендерній сенситивності Верховної Ради, створеній 
в складі Громадської ради з ґендерних питань при Міжфракційному об’єднанні 
«Рівні можливості», серед яких ми можемо виокремити такі зміни:

- п. 2. ст. 51 «Дотримання дисципліни та норм етики народними депутатами 
на пленарному засіданні» пропонується викласти у такому формулюванні: «На 
пленарному засіданні народний депутат не повинен перешкоджати викладенню 
або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по 
мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання та непристойні 
слова, вживати дискримінаційні, сексистські вислови, закликати до 

Пропозиції  щодо протидії  сексизму і дискримінації  в поведінці 
парламентарів відповідно до норм етики.

13 Ст. 8, 10, 24, 37 Закону України «Про статус народного депутата України» від 17 листопада 1992 року № 2790-XII 
hJ p://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2790-12
14 Ст. 36, 51, 52, 53 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 № 1861-VI hJ p://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/1861-17
15 Когут А., Савчук. О «Етичне та правове регулювання поведінки парламентарів: міжнародний досвід та пропозиції  
для України (Policy Paper)» -  Ст. 9 hJ p://www.radaprogram.org/sites/default/fi les/infocenter/piblications/etychne_
ta_pravove_blok_165h235_2015-07-21_preview_1.pdf
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16 Постанова Верховної Ради України «Про заходи з реалізації  рекомендацій щодо внутрішньої реформи та 
підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України» від 17 березня 2016 року 

незаконних дій».
- у п. 1 ст. 52 «Дотримання дисципліни та норм етики промовцями на 

пленарному засіданні Верховної Ради» внести такі зміни: «На пленарному засідан-
ні Верховної Ради промовець не повинен вживати образливих, дискримінацій-
них, сексистських 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 прийняття окремого нормативно-правового акту, представники 
громадянського суспільства та деякі парламентарі мають напрацювання з 
Кодексу етичної поведінки парламентаря.

Так, 09 лютого 2017 року депутатами було підписано декларацію про наміри 
«Підтримка демократичної політичної культури у ВРУ через політичний діалог 
та етичні стандарти». Розробка Кодексу етичної поведінки парламентарів 
ведеться в межах проекту Лабораторії  законодавчих ініціатив «Підтримка 
демократичної політичної культури у Верховній Раді через політичний діалог та 
етичні стандарти», що виконується за підтримки Програми Матра (Посольство 
Королівства Нідерланди) та у партнерстві з проектом Бюро з демократичних 
інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ «Зміцнення діалогу між громадянським 
суспільством і ключовими державними установами в Україні в сфері людського 
виміру», Нідерландським інститутом багатопартійної демократії  та за 
сприяння Програми USAID “РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне 
парламентське представництво”, що виконується Фондом Східна Європа.

Ухвалення Кодексу етичної поведінки є невід’ємною складовою реформи 
Парламенту, відповідно до п. 52 Рекомендації  щодо внутрішньої реформи та 
підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України, що є додатком 
до Постанови Верховної Ради України від 17 березня 2016 року № 1035-VIII, де 
зазначено: «Необхідно розробити та інституціоналізувати у Верховній Раді 
України Кодекс поведінки народного депутата України. Впровадження Кодексу 
поведінки народного депутата України повинно відбуватися з урахуванням 
принципів всеосяжності, консультативності, прозорості та відповідно до кращої 
світової практики»16.

В плані встановлення норм поведінки, Кодекс етичної поведінки  є одним з 
найдієвіших механізмів протидії  ґендерній дискримінації  та проявів сексизму. 

Відображаючи культуру установи, він має наголошувати на повазі до 
гідності та честі осіб всіх статей, спонукати до використання ґендерно-чутливої 
мови, заохотити до позитивних дій та  окреслити чіткі процедури дотримання 
антидискримінаційних правил і застосування санкцій за порушення цих 
правил. 

Так за прояви сексизму, дискримінації  або сексуальні домагання мають бути 
прописані чіткі процедури притягнення до відповідальності, такі як внесення 
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імені порушника до протоколу засідання, позбавлення права виступу тощо. За 
систематичні порушення норм треба передбачити штраф, заборону відвідувати 
сесійні або комітетські слухання.  

Важливим моментом є те, що дія Кодексу етичної поведінки має 
розповсюджуватись не тільки щодо одних народних депутатів України до 
інших народних депутатів, але й щодо працівників секретаріатів фракцій, 
Апарату Верховної Ради України, помічників народних депутатів, журналістів та 
стажерів.

Моніторинг поведінки парламентарів має здійснювати спеціально утворена 
етична комісія, що має працювати при Комітеті з питань регламенту та організа-
ції  роботи Верховної Ради України або при окремому сформованому комітеті, що 
опікувався би етичними нормами та ґендерною політикою. 

Покарання за прояви неповаги, сексизму та дискримінації  мають носити 
публічний характер, що буде відображено на репутації  народних депутатів перед 
своїми колегами, а головне – виборцями. Можливість електоральних втрат 
на найближчих виборах має стати головним і найболючішим інструментом 
покарання для порушників.   

Згідно з положеннями  чинного законодавства депутати за порушення норм 
депутатської етики несуть досить обмежену відповідальність. Також проблемою 
є відсутність виокремлення проявів сексизму та дискримінації  за ознакою статі 
серед основних порушень депутатської етики. Законом України «Про Регламент 
Верховної Ради України» передбачені такі види відповідальності17:

Стаття 51. Дотримання дисципліни та норм етики народними депутатами на 
пленарному засіданні

4. 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 неприпусти-
мість таких висловлювань або припиняє його виступ.

5. 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 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).

Стаття 52. Дотримання дисципліни та норм етики промовцями на пленарному 
засіданні Верховної Ради

1. 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 

17 Ст 51-52 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 № 1861-VI hJ p://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/1861-17
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попереджає його про неприпустимість таких висловлювань і закликів або 
припиняє його виступ, а в разі повторного порушення - позбавляє права виступу 
на цьому пленарному засіданні.

Для порівняння застосування санкцій ми можемо звернутись до міжнародно-
го досвіду, а саме до парламенту Ізраїлю, Кнесету, де санкції  за порушення норм 
етики набагато жорсткіші. Контроль за дотриманням поведінки та накладення 
санкцій за порушення здійснює Комітет з етики, який може застосувати до 
порушника відсторонення від участі у пленумі на шість місяців, відкликання 
права виступати на пленумі або в комітеті на десять засідань, заборону вносити 
законопроекти або вносити пропозиції  до порядку денного. 

Якщо розглядати структуру Кнесету загалом, то до переліку комітетів Кнесету 
входить окремий Комітет з питань статусу жінок та ґендерної рівності, який отри-
мав статус постійного комітету в складі Кнесету за підсумками тринадцятого 
скликання. Комітет займається питаннями підвищенні особистого статусу жінок 
та рівних можливостей у представництві, запобігання дискримінації  в результаті 
ґендерних чи сексуальних переваг у всіх сферах, надання рівних можливостей 
у сфері освіти та економіки, запобіганням проявів сексизму та дискримінації , а 
також протидії  насильству щодо жінок18.

Отже, поруч з основними засадами депутатської етики, треба чітко 
наголошувати на протидії  сексизму та дискримінації  за ознакою статі, щоб 
в подальшому уникнути суперечностей при визначенні порушення норм 
депутатської етики, а також призначенні відповідного покарання.

18 The Representation of Women in Israeli Politics A Comparative Perspective, Assaf Shapira, Ofer Kenig, Chen Friedberg, 
Reut Itzkovitch-Malka hJ ps://en.idi.org.il/media/4123/the-representation-of-women-in-israeli-politics.pdf
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19 Ст. 1 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» від 04.04.1995 № 116/95-ВР
 hJ p://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%D0%B2%D1%80

Збалансоване представництво жінок та чоловіків на керівних посадах та 
можливості допуску до прийняття рішень є одним з важливих індикаторів 
дотримання ґендерної рівності.   

Відзначимо, що за підсумками парламентських виборів 2014 року кількість 
жінок серед обраних народних депутатів становила 12%. Цей показник в декілька 
разів нижчий від європейських країн. Але варто зазначити, що в більшості 
європейських країн, таких як Швеція чи Франція, рівномірне представлення було 
досягнуто не відразу, а за допомогою різного роду інструментів, в тому числі і 
квотуванню.  

Щодо нинішнього керівного складу Верховної Ради України, то станом на 
листопад 2017 року Головою Верховної Ради є чоловік, а дві його заступниці – 
жінки, що є відображенням паритетного представництва жінок та чоловіків. Але 
для того, щоб цей процес представлення був сталий, таку пропорційність бажано 
закріпити у Регламенті Верховної Ради.     

Якщо розглядати паритетне представництво жінок та чоловіків загалом, то 
необхідно зробити наголос, що цей процес не має бути виокремленим на якійсь 
стадії , він має охоплювати всю організаційну роботу діяльності парламенту, від 
першого і до останнього засідання. 

 Відповідно до цієї вимоги, необхідно звернутися до Регламенту Верховної 
Ради України, а також до пропозицій про внесення змін щодо нього. Так, стаття 
13 «Формування та організація роботи Підготовчої депутатської групи» регламен-
тує формування Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних 
депутатів з метою підготовки пропозицій щодо організації  та проведення 
пленарних засідань першої сесії  Верховної Ради нового скликання. Доцільно 
внести зміни до п. 2 цієї статті, яка б в затвердженому варіанті починалася б з 
такого: «До складу Підготовчої депутатської групи делегуються з урахуванням 
паритетного представництва жінок і чоловіків: ...».     

Далі слід відзначити формування Комітетів Верховної Ради України, що 
виступають органами Верховної Ради України, які утворюються з числа народних 
депутатів України для здійснення за окремими напрямами законопроектної 
роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень 
Верховної Ради України, виконання контрольних функцій19.

Розглядаючи склад комітетів Верховної Ради восьмого скликання ми можемо 
зазначити відсутність рівномірного представлення жінок та чоловіків, коли 
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.

Задля уникнення таких ситуацій у подальшому треба внести зміни до 
процедури створення комітетів, яка регулюється ст. 81 Закону України «Про 

Пропозиції  щодо покращення ситуації  збалансованого 
представництва жінок і чоловіків у Верховній Раді України. 
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Регламент Верховної Ради». 
Так, відповідно до пропозицій змін до Регламенту, автором яких є народний 

депутат України Світлана Войцеховська, пункт 3 статті 81 має бути викладений 
у такому формулюванні: «Верховна Рада створює комітети у складі голів, 
перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів. Голови 
комітетів, перші заступники, заступники голів комітетів, секретарі, персональний 
склад членів комітетів обираються Верховною Радою більшістю голосів 
народних депутатів від її  конституційного складу з урахуванням паритетного 
представництва жінок і чоловіків. Народний депутат може бути членом лише 
одного комітету».         

Виходячи з непропорційного представництва жінок та чоловіків у складі 
Комітетів Верховної Ради України, ми можемо відзначити дисбаланс і серед 
Голів Комітетів. З 27 комітетів лише шість очолюють жінки. Якщо розглядати ці 
комітети за сферами впливу, то можна відзначити, що за жінками була повністю 
закріплена сфера міжнародних відносин, тобто Комітет у закордонних справах, 
а також Комітет з питань європейської інтеграції .   

Іншими чотирьома є: Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та 
пенсійного забезпечення, Комітет з питань свободи слова та інформаційної 
політики, Комітет з питань охорони здоров’я, Комітет з питань податкової та 
митної політики. 

Виходячи з цього доцільно внести зміни в Регламент, а саме в пункт 3 статті 
82: «Список для обрання голів комітетів, перших заступників, заступників голів 
та секретарів комітетів повинен містити назви всіх комітетів; прізвища, імена та 
по батькові відповідних кандидатів на посаду; назви депутатських фракцій (де-
путатських груп), які запропонували відповідних кандидатів на посаду згідно з 
розрахунковою квотою та відповідати принципу рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків».

Порівнюючи представництво жінок у комітетах, які відповідають за міжнарод-
ні 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: Постійну делегацію у Парламентській 
асамблеї Організації  Чорноморського економічного співробітництва та Постійну 
делегацію у Парламентській асамблеї НАТО.  

В середньому, у міжпарламентських делегаціях жінки займають приблизно 
тридцять відсотків від загального складу. Паритет представлення жінок та 
чоловіків майже дотриманий лише у Постійній делегації  у Парламентській 
асамблеї Організації  з безпеки та співробітництва в Європі, а найбільший 
дисбаланс представництва наявний у Постійній делегації  Верховної Ради України 
у Парламентській асамблеї ЄС - Східні сусіди (ПА ЄВРОНЕСТ), де жінки становлять 
15 відсотків від загального складу.   

Інструментом для подолання такого дисбалансу є запровадження змін до 
статті 204 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», а саме 
пункт 1 пропонується викласти в такій редакції : «Верховна Рада щорічно 
ухвалює план співробітництва з парламентами іноземних держав. Проект плану 
готує комітет, до предмета відання якого належать питання засад зовнішньої 
політики, з урахуванням пропозицій Голови Верховної Ради України, комітетів 
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та депутатських фракцій (депутатських груп). Офіційні делегації  Верховної Ради 
формуються з урахуванням паритетної участі жінок і чоловіків у їх складі».

Нерівномірність представлення жінок та чоловіків не обмежуються лише 
Комітетами Верховної Ради та міжнародними делегаціями, зміни до Регламенту 
необхідні також стосовно призначення Голови та інших членів Рахункової палати, 
членів Центральної виборчої комісії , членів Ради Національного банку України, а 
також членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Відповідно до пропозицій народного депутата України Світлани Войцеховської 
щодо внесення змін до Регламенту необхідно затвердити нижченаведені  статті 
в такій редакції :

• ч. 5 ст. стаття 208-2. «Порядок призначення на посади та звільнення з 
посад Голови та інших членів Рахункової палати», де зазначити: «Відбір 
на посади членів Рахункової палати здійснюється Верховною Радою 
відкритим рейтинговим голосуванням по кожному кандидату окремо. 
Верховна Рада призначає членів Рахункової палати списком, визначеним за 
підсумками рейтингового голосування, відповідно до кількості вакантних 
посад відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів 
від конституційного складу Верховної Ради з урахуванням паритетного 
представництва жінок і чоловіків».

• ч.1 ст. 209 «Порядок призначення на посади та припинення повноважень 
за поданням Президента України членів Центральної виборчої комісії », де 
зазначити: «Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції  
України питання про призначення на посади та припинення повноважень 
членів Центральної виборчої комісії  розглядається за поданням Президента 
України з дотриманням вимог щодо відомостей про кандидатів на посади 
(частина друга статті 205 цього Регламенту), яке представляє на пленар-
ному засіданні Верховної Ради уповноважений Президентом України 
представник та з урахуванням паритетного представництва жінок і 
чоловіків.»

• ч. 1 Статті 210  «Порядок призначення на посади та звільнення з посад 
членів Ради Національного банку України, членів Національної ради 
України з питань телебачення і радіомовлення», викласти з таким 
формулюванням: «Відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 85 
Конституції  України Верховна Рада призначає на посади та звільняє з посад 
половину складу Ради Національного банку України, призначає половину 
складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у 
порядку, передбаченому статтею 208 цього Регламенту, та з урахуванням 
особливостей, зазначених у законах України “Про Національний 
банк України”, “Про Національну раду України з питань телебачення і 
радіомовлення”, з урахуванням паритетного представництва жінок і 
чоловіків та у цій статті». 

Запропоновані зміни до Регламенту не тільки забезпечать рівномірне 
представлення жінок та чоловіків, а й вплинуть на формування кадрової політики 
політичних партій, при формуванні виборчих списків кандидатів до народних 
депутатів України.
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Висновки

З метою комплексного реформування українського Парламенту відповідно до 
проблеми забезпечення ґендерної рівності у Верховній Раді України, необхідно 
внести зміни до Регламенту Верховної Ради України, що напрацьовані робочою 
групою «Ґендерно-сенситивний парламент», яка була створена в рамках 
Громадської ради з ґендерних питань при МФО «Рівні можливості».

 Ці пропозиції  викладені в законопроекті про внесення змін до Закону України 
“Про Регламент Верховної Ради України” (щодо забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків) №7283 від 10.11.2017, і передбачають20: 

- Пропозиції  щодо запровадження обов’язкового проведення ґендерно-
правової експертизи законопроектів Верховною Радою України. Цей вид 
експертизи покликаний підвищити ефективність законодавства через розробку 
правових механізмів, що охоплюють всі сфери суспільного життя і забезпечать 
можливість паритетного представництва жінок та чоловіків, рівного доступу до 
ресурсів, можливість ухвалювати рішення при рівномірній відповідальності;  

- Пропозиції  щодо протидії  сексизму і дискримінації  в поведінці парламента-
рів, відповідно до норм етики. Необхідно разом з основними засадами депутатсь-
кої етики чітко наголошувати на протидії  сексизму та дискримінації  за ознакою 
статі, щоб в подальшому уникнути суперечностей при визначенні порушення 
норм депутатської етики, а також призначенні відповідного покарання;

- Пропозиції  щодо покращення ситуації  збалансованого представництва 
жінок і чоловіків у Верховній Раді України. Для повної та всебічної репрезентації  
потреб громадян України, необхідно забезпечити паритетне представлення 
жінок та чоловіків. Дієвим інструментом в цьому напрямку стане квотування, 
яке має бути реалізоване через зміни в нормативно-правові акти.      

Імплементація вищезазначених змін щодо забезпечення рівних прав та 
можливостей для жінок та чоловіків у діяльність Парламенту надасть можливість 
для подальшого реформування Верховної Ради України в цій сфері. Наступни-
ми кроками, які стосуються організації  роботи Верховної Ради України можуть 
стати: 

- Розробка і впровадження інструменту ротації  лідерських позицій між 
жінками та чоловіками, що не тільки збільшить можливість допуску жінок до 
прийняття рішень, але й дозволить розглядати проблеми і вирішувати питання з 
точки зору потреб як жінок, так і чоловіків; 

- Залучення парламентських медіа з метою поширення інформації  про 
розвиток та стан ґендерної політики є важливим не тільки для інформування 
суспільства, але й для використання методу впливу на формування державної 
політики і забезпечення моніторингу за ситуацією у даній сфері;

- Реалізація політики ґендерно-чутливої мови в законодавстві покликана 
наголошувати на ролі жінок у розбудові державної політики і формувати належне 

20 Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” (щодо забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків) №7283 від 10.11.2017 
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сприйняття їх участі суспільством;
- Розробка і впровадження ґендерно-чутливого бюджетування,  відповідно 

до гнучкого механізму вироблення цільових стратегій для забезпечення 
справедливого розподілу ресурсів, які забезпечить потреби як чоловіків, так і 
жінок; 

- В плані підвищення ґендерної сенситивності інфраструктури та 
парламентської культури, треба звернути увагу на забезпечення балансу 
професійних та сімейних обов’язків. Тобто, розробку порядку денного пленарних 
засідань парламенту з уникненням вечірніх засідань та з урахуванням розкладу 
шкільних занять, збільшення кількості приміщень для дитячих та сімейних 
кімнат, а також запровадження можливостей  для альтернативного голосування 
депутатам, які годують дітей; 

- Важливим елементом підвищення ґендерної чутливості персоналу є 
запровадження системи навчальних заходів з ґендерної рівності, тренінгів та 
курсів, що мають бути обов’язковими, як для чоловіків, так і для жінок. 

З метою розподілу відповідальності між народними депутатами чоловіками 
та жінками щодо забезпечення ґендерної рівності у діяльності Парламенту, 
важливо наголосити на залученні чоловіків до заходів з ґендерної рівності та 
розробці спільних законодавчих ініціатив жінками та чоловіками у цій сфері.

Отже, відповідно до вищезазначених рекомендацій Верховна Рада України
має стати позитивним прикладом та моделлю змін, що продемонструє 
ефективність роботи законодавчого органу в разі дотримання рівних прав та 
можливостей жінок та чоловіків.
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АНОТАЦІЯ

ANNOTATION 

Інтеграція ґендерного компоненту в діяльність Верховної Ради України є 
необхідним чинником повного та всебічного реформування роботи парламенту. 
Викладені пропозиції  мають на меті сприяти організації  діяльності Верховної 
Ради України відповідно до інтересів та потреб жінок і чоловіків.  

 Аналіз викладених положень, що охоплюють структуру та методи роботи 
Верховної Ради України ґрунтується на пропозиціях змін до Регламенту 
Верховної Ради України, які включають запровадження проведення ґендерно-
правової експертизи законопроектів, засоби забезпечення протидії  сексизму 
і дискримінації  в поведінці парламентарів, дотримання збалансованого 
представництва жінок і чоловіків у Верховній Раді України.

Integration of the gender component into the activities of the Verkhovna Rada 
of Ukraine is the important factor of parliament reform. Purpose of these proposals 
must to facilitate the organization of activities of the Verkhovna Rada of Ukraine in 
accordance with the interests and needs of women and men.

 The analysis of the provisions set out in this publication covering the structure 
and methods of work of the Verkhovna Rada of Ukraine, based on proposals for 
amendments to Rules of Procedures of the Verkhovna Rada of Ukraine, which include 
the introduction of a gender legal expertise of dra;  laws, instruments of counterac-
tion to sexism and discrimination of the behavior of parliamentarians, adherence to a 
balanced of representation of women and men in Verkhovna Rada of Ukraine




