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Стаття присвячена дослідженню механізму забезпечення гендерної рівності в органах Національної поліції України, під яким запро-
поновано розуміти складну, структуровану, динамічну, комплексну систему, через нормативно-правовий, інституційний та процедурний 
складник якої за допомогою певних правових інструментів цілеспрямовано забезпечується і впроваджується у діяльність Національної 
поліції України принцип гендерної рівності. Визначено, що ознаками механізму забезпечення гендерної рівності в органах Національної 
поліції України є: 1) правова регламентованість; 2) системність, логічність і функціональний зміст; 3) динамізм і стабільність; 4) цілеспря-
мованість; 5) гарантованість; 6) процедурний характер забезпечення; 7) постійний характер й ефективність.

Нормативно-правовий складник механізму забезпечення принципу гендерної рівності знаходить своє об’єктивне відображення у сис-
темі чинного законодавства України (закони України, підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні нормативно-правові акти та дого-
вори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України) та є дворівневим (загальнодержавне та відомче регулювання).

В інституційному складнику механізму забезпечення гендерної рівності в органах Національної поліції України також можливо виділити 
два рівні: 1) загальнодержавний (Верховна Рада України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; Президент України, органи 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, Конституційний Суд України та система судів загальної юрисдикції, інститути громадянського 
суспільства тощо); 2) відомчий (Національна поліція України, Уповноважений Голови Національної поліції з питань контролю за дотриманням 
прав людини в поліцейській діяльності, Міжнародна асоціація жінок-поліцейських, Українська асоціація представниць правоохоронних органів).

Встановлено, що проходження служби в органах Національної поліції України є сукупністю певних адміністративних процедур, які 
є організаційними, неюрисдикційними, формальними, заявними (наприклад, процедура проведення конкурсу на службу в поліції або 
на зайняття вакантної посади) чи втручальними (наприклад, громадський контроль поліції, процедура звільнення зі служби у зв’язку 
з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, процедура психофізіологічного обстеження кандидатів на службу 
в поліції або процедура атестації). Інструментами забезпечення гендерної рівності в організації діяльності Національної поліції України є:  
а) прийняття відповідних актів-планів; б) гендерно-правова експертиза; в) гендерне квотування; г) гендерне бюджетування тощо.

Ключові слова: гендер, гендерна рівність, Національна поліція України, механізм забезпечення гендерної рівності, гендерно- 
правова експертиза, гендерне квотування, акти-плани.

The article is devoted to the study of the mechanism of gender equality in the National Police of Ukraine, which is proposed to mean a complex, 
structured, dynamic, comprehensive system, through the legal, institutional and procedural components of which through certain legal instruments 
purposefully provided and implemented in the National Police of Ukraine. The principle of gender equality. It is determined that the signs of the mechanism 
of ensuring gender equality in the bodies of the National Police of Ukraine are: 1) legal regulation; 2) systematic, logical and functional content;  
3) dynamism and stability; 4) purposefulness; 5) warranty; 6) procedural nature of security; 7) constant character and efficiency.

The normative and legal component of the mechanism for ensuring the principle of gender equality is objectively reflected in the system 
of current legislation of Ukraine (laws of Ukraine, bylaws, international regulations and treaties approved by the Verkhovna Rada of Ukraine) 
and is two-tier (national and departmental regulation).

The institutional component of the mechanism for ensuring gender equality in the National Police of Ukraine can also be divided into two 
levels: 1) national (Verkhovna Rada of Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine Commissioner for Human Rights; general jurisdiction, civil society 
institutions, etc.); 2) departmental (National Police of Ukraine, Commissioners1 of the Head of the National Police for Control over Observance 
of Human Rights in Policing, International Association of Women Policemen, Ukrainian Association of Law Enforcement Representatives).

It has been established that service in the National Police of Ukraine is a set of certain administrative procedures that are organizational, 
non-jurisdictional, formal, declarative (for example, the procedure for conducting a competition for police service or a vacancy) or interfering 
(for example, public control of the police, dismissal procedure in connection with prosecution for a corruption offense, the procedure of psycho-
physiological examination of candidates for service in the police or the certification procedure). The tools for ensuring gender equality in 
the organization of the National Police of Ukraine are: a) adoption of relevant acts-plans; b) gender legal expertise; c) gender quotas; d) gender 
budgeting, etc.

Key words: gender, gender equality, National Police of Ukraine, mechanism for ensuring gender equality, gender legal expertise, gender 
quota, acts-plans.

Імплементація принципу гендерного паритету в діяль-
ність  Національної  поліції  України  не  є  даниною  моді 
чи  вимушеною  поступкою  євроінтеграції.  За  досвідом 
європейських  країн,  де  жінки  становлять  25–40%  пер-
соналу,  служба  жінки  в  поліції  має  позитивний  потен-
ціал  і є результативною: вона сприяє підвищенню якості 
добору  персоналу,  покращує  соціально-психологічний 
клімат у колективі, підвищує ефективність діяльності під-

розділів і якість ухвалення управлінських рішень, а також 
довіру  до  поліції  в  очах  громадськості.  Зокрема,  жінки 
демонструють  більш  високий  рівень  виконавчої  дисци-
пліни й більш низький рівень агресивності, вони є більш 
комунікабельними  під  час  врегулювання  сімейних  кон-
фліктів,  також  робота жінок-поліцейських  є  незамінною 
в роботі з жертвами насильницьких дій та підлітками-пра-
вопорушниками. 
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Водночас упровадження гендерно виваженого підходу 
у лавах Національної поліції України, що де-юре є віль-
ною  від  системних  бар’єрів  щодо  повноцінної  участі 
у професійній діяльності незалежно від статі, на практиці 
викликає низку проблем як для жінок, так і для чоловіків, 
які потребують невідкладного вирішення як на рівні пра-
вової доктрини, так і на рівні законодавства України, що 
регулює механізм забезпечення гендерної рівності в орга-
нах Національної поліції України.

Окремі  аспекти  забезпечення  гендерної  рівності  під 
час  проходження  публічної  служби  у  різних  державних 
органах та установах були предметом дослідження таких 
науковців, як О. Абрамова, Д. Бахрах, Н. Грицяк, Р. Дені-
сова, В. Дроздова, Н. Єропкін, В. Кириченко, О. Кулачек, 
О.  Лавріненко,  І.  Лєскіна,  Г. Мельниченко,  Е.  Правдіна, 
М. Покровська, В. Толкунова, Н. Олійник, Н. Оніщенко, 
Н.  Чередніченко,  І.  Шульженко  та  інші.  Питання  адмі-
ністративно-правового  забезпечення  гендерної  рівно-
сті  в  організації  діяльності  персоналу  ОВС,  адміністра-
тивно-правового регулювання службової діяльності жінок 
у міліції, соціально-правового захисту жінок – працівни-
ків ОВС, правового регулювання праці жінок – працівни-
ків ОВС розкривали у межах дисертаційних досліджень 
В. Кириченко, Н. Максименко, Н. Чередніченко, І. Шуль-
женко та інші. Але сучасне комплексне дослідження меха-
нізму  забезпечення  гендерної  рівності  в  органах  Націо-
нальної поліції України сьогодні відсутнє, що і актуалізує 
тему цієї наукової розвідки.

Передусім зазначимо, що забезпечення гендерної рів-
ності в органах Національної поліції України є об’єктивно 
можливим за умови існування реально діючого правового 
механізму, за допомогою якого цей принцип буде впрова-
джуватися у суспільне життя через діяльність державних 
і  громадських  інституцій  та  підкріплюватися  гарантіями 
з боку держави.

Термін  «механізм»  (від  грецької  μηχαύη,  mechane  – 
«машина»;  з  англійської mechanism  та  німецької mechanis- 
mus – «механізм») несе в собі специфічне смислове наванта-
ження і визначається як пристрій, що передає або перетво-
рює рух; внутрішня будова, система чого-небудь; сукупність 
станів і процесів, з яких складається певне фізичне, хімічне 
явище [1, с. 695]. У правовій доктрині поняття «механізм» 
є  поширеним,  його  використовують  для  позначення  таких 
категорій, як «механізм правового регулювання», «механізм 
публічного  адміністрування»,  «механізм  забезпечення», 
та багато інших. 

В  аспекті  проблематики  реалізації  принципу  гендер-
ної рівності в органах Національної поліції України про-
понуємо використовувати термін «механізм забезпечення 
гендерної  рівності»,  а  тому  необхідно  визначити  його 
поняття, елементи та надати загальну характеристику.

Зазначимо,  що  у  правовій  доктрині  складники  такого 
механізму  характеризуються  певною  варіативністю,  що 
дозволяє  виділити  два  підходи.  Згідно  з  першим  підходом 
механізм забезпечення гендерної рівності зводиться до його 
інституційного  (організаційно-правового)  складника.  Так, 
Г.В  Герасименко  ототожнює  державний  механізм  спри-
яння гендерній рівності в Україні з його суто інституційним 
складником [2, с. 142], а Л.В. Гонюкова і Н.С. Педченко роз-
глядають механізм забезпечення гендерної рівності як впо-
рядковану систему міжнародних, регіональних і національ-
них  організаційних  структур  державного  і  громадського 
характеру  [2,  с.  116].  О.М.  Венгер  під  механізмом  забез-
печення  гендерної  рівності  розуміє  інституційну  урядову 
та парламентську структуру, яка створюється з метою спри-
яння посиленню ролі жінок та повноцінної реалізації жінкою 
своїх прав [4, c. 142], а К.Б. Левченко – сукупність органів 
державної влади, міжнародних, неурядових, науково-дослід-
них організацій, які перебувають у тісній взаємодії [5, с. 91]. 
Зауважимо, що такий підхід є надто вузьким і не відображає 
реального змісту механізму забезпечення гендерної рівності.

Представники  другого  підходу  вважають,  що  забез-
печення  гендерної рівності  здійснюється через одночасно 
кілька окремих, самостійних механізмів, що діють як єдине 
ціле. Так, А.В. Слатвицька виділяє чотири механізми, через 
які відбувається реалізація державної  гендерної політики: 
міжнародний,  регіональний,  національний  державний 
і  недержавний  [6,  с.  13],  а  Г.В.  Даудова  –  організацій-
ний,  правовий,  економічний,  політичний  [7,  с.  117–118]. 
Т.М. Мельник, аналізуючи зарубіжний досвід забезпечення 
гендерної  рівності,  виокремлює  понад  п’ятнадцять  форм 
механізмів,  які  відрізняються  своєю  функціональністю, 
зокрема: міжнародні, регіональні, національні; інституціо-
нальні, організаційні, фінансові; правові й неправові; полі-
тичні,  економічні,  соціальні,  культурні;  теологічні,  психо-
логічні, праксеологічні тощо [8]. 

Не  заперечуючи  зазначеного  підходу,  підтримуємо 
І.С. Грицай, що виділені форми механізмів не складають 
єдиного комплексного механізму, а тому дослідницею про-
понується  у механізмі  забезпечення принципу  гендерної 
рівності виділення нормативно-правової та організаційно-
правової  (інституційної)  підсистем  [9,  c.  114–116].  Вод-
ночас вважаємо, що за такого підходу залишається неви-
рішеним дуже важливе питання: «Як, за допомогою яких 
інструментів  і  в  якому  порядку  втілюється  у  діяльність 
певного суб’єкта публічної адміністрації (в нашому разі – 
органів  Національної  поліції  України)  принцип  гендер-
ної рівності?». І відповідь на це питання може бути дана 
лише в контексті процедурної діяльності такого суб’єкта 
з акцентуацією уваги на правових інструментах механізму 
забезпечення  гендерної  рівності. Саме  тому пропонуємо 
виділення  у  механізмі  забезпечення  гендерної  рівності 
трьох  складників:  1)  нормативно-правового;  2)  інститу-
ційного (організаційно-правового); 3) процедурного.

Під терміном «механізм забезпечення гендерної рівно-
сті в органах Національної поліції України» пропонуємо 
розуміти  складну,  структуровану,  динамічну,  комплек-
сну  систему,  через  нормативно-правовий,  інституційний 
та процедурний складник якої за допомогою певних пра-
вових інструментів цілеспрямовано забезпечується і впро-
ваджується  у  діяльність  Національної  поліції  України 
принцип гендерної рівності. 

Ознаками  механізму  забезпечення  гендерної  рівно-
сті  в  органах  Національної  поліції  України  є:  1)  пра-
вова  регламентованість  (нормативно-правове  регулю-
вання  принципу  гендерної  рівності  здійснюється  через 
систему  нормативно-правових  актів  та  інших  джерел 
права,  а  також  індивідуального  правового  регулювання 
(прийняття  адміністративних  актів),  що  здійснюється 
в  процесі  адміністративно-процедурної  діяльності  орга-
нів Національної поліції України); 2) системність, логіч-
ність і функціональний зміст (всі складники такого меха-
нізму утворюють цілісну систему, її побудова є логічною 
та між елементами системи є певні зв’язки); 3) динамізм 
і стабільність (механізм забезпечення принципу гендерної 
рівності  є динамічним явищем,  таким, що постійно роз-
вивається, трансформується, удосконалюється і перебуває 
в безперервному русі, але водночас для нього характерне 
тривале  збереження  певного  якісного  стану  та  передба-
чуваність); 4) цілеспрямованість (функціонування такого 
механізму орієнтоване на досягнення певної мети – реа-
лізацію  основоположного  правового  принципу  рівності 
в  суспільстві  через досягнення реального  стану рівності 
чоловіків і жінок у діяльності органів Національної поліції 
України); 5) гарантованість  (означає наявність загальних 
і спеціальних умов та засобів, що практично забезпечують 
його функціонування, наприклад, гендерного квотування 
з метою забезпечення гендерного паритету); 6) процедур-
ний характер забезпечення  (гендерна рівність забезпечу-
ється в межах певних процедур – процедур добору та при-
йняття  на  службу,  просування  по  службі,  припинення 
служби); 7) постійний характер й ефективність (гендерний  
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паритет  забезпечується  постійно  в  процесі  діяльності 
Національної поліції (під час прийняття на службу, впро-
довж службової кар’єри поліцейських, у разі припинення 
служби), а реалізація програм і проєктів щодо поліпшення 
статусу жінок  і  чоловіків постійно моніториться  і  у разі 
неефективності коригується). 

Функціями механізму забезпечення гендерної рівності  
в  організації  діяльності  Національної  поліції  України 
є:  1)  загальні  (прогнозування,  планування,  організація, 
координація  тощо);  2)  спеціальні  (здійснення  процедур 
кадрового  відбору,  формування  резерву  та  призначення 
на керівні посади з урахуванням принципу гендерної рів-
ності,  організація  навчання  з  гендерних  питань  тощо);  
3) допоміжні (кадрові, матеріально-технічні тощо).

Важливою передумовою гендерних змін є нормативно-
правова  база,  оскільки  саме  вона  офіційно  закріплює 
у суспільстві та свідомості людей певні норми поведінки, 
спрямовані на повагу до прав жінок і чоловіків. Законодав-
ство одночасно і відображає традиційні суспільні погляди, 
і визначає їх формування [10, с. 60].

Нормативно-правовий  складник  механізму  забез-
печення  принципу  гендерної  рівності  знаходить  своє 
об’єктивне відображення у системі чинного законодавства 
України, яку складають: закони України; підзаконні норма-
тивно-провові акти; міжнародні нормативно-правові акти 
та договори, згоду на обов’язковість яких надано Верхо-
вною Радою України. При цьому в нормативно-правовому 
регулюванні забезпечення гендерної рівності в діяльності 
Національної  поліції  України  можна  виділити  два  рівні:  
1) загальнодержавний; 2) відомчий. На їх аналізі зупини-
мося більш детально.

Основні  права,  свободи  і  обов’язки  людини  і  грома-
дянина  закріплені  в Конституції України. Серед  осново-
положних  принципів  правового  статусу  людини  –  кон-
ституційний принцип рівності, який передбачає: 1) рівні 
конституційні права  і свободи громадян та рівність кож-
ного  перед  законом  (ст.  21);  2)  заборону  привілеїв  чи 
обмежень  за  ознаками  раси,  кольору шкіри,  політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соці-
ального походження, майнового стану, місця проживання, 
за  мовними  або  іншими  ознаками  (ст.  24);  3)  рівність 
жінки  і  чоловіка  (ст.  24). Проте  декларування  принципу 
рівності в Конституції України не забезпечує реальної рів-
ності жінок і чоловіків у суспільстві.

Нормотворчу діяльність щодо забезпечення принципу 
гендерної  рівності  на  міжнародному  рівні  здійснюють 
ООН,  Рада  Європи,  Європейський  Союз,  ОБСЄ  та  інші 
міжнародні  організації,  до  яких  приєдналась  і  Україна. 
Основні міжнародні  акти, що визначають стандарти рів-
ності  людей,  їх  соціальну  цінність,  незалежно  від  статі, 
можна поділити на загальні та спеціальні. Так, до загаль-
них  належать:  Загальна  декларація  прав  людини  від 
1948 р., Конвенція про захист прав людини і основополож-
них свобод від 1950 р., Міжнародний пакт про громадські 
та політичні права від 1966 р., Пакт про соціально-еконо-
мічні та культурні права від 1966 р. та інші, а до спеціаль-
них  – Конвенція  про  політичні  права жінок  від  1952  р., 
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 
жінок  від  1979  р.,  Статут Організації Об’єднаних Націй 
від 1945 р., Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми 
і з експлуатацією проституції третіми особами від 1949 р., 
Декларація про ліквідацію дискримінації стосовно жінок 
від 1967 р., Резолюція Ради Безпеки ООН № 1325(2000) 
«Жінки. Мир. Безпека», Стратегія гендерної рівності Ради 
Європи на 2018–2023 рр. та інші.

Наголосимо, що реальним кроком на шляху до реаліза-
ції взятих державою на себе зобов’язань стало прийняття 
відповідних законодавчих та підзаконних актів, які на рівні 
законодавства України закріпили забезпечення принципу 
гендерної рівності одним із першочергових завдань із реа-
лізації  ефективної  державної  політики.  Так,  у  базовому 

Законі України «Про забезпечення рівних прав та можли-
востей жінок і чоловіків» від 08 вересня 2005 р. визначено 
спрямування  державної  політики  на  закріплення  рівних 
прав  та  можливостей  жінок  і  чоловіків;  запроваджено 
обов’язкове  проведення  гендерно-правової  експертизи; 
заборонено  дискримінацію  за  ознакою  статі;  визначено 
систему  суб’єктів, що  наділені  повноваженнями  у  сфері 
гарантування рівних прав  та можливостей жінок  і  чоло-
віків;  передбачено  засади  забезпечення  гендерної  рівно-
сті у конкретних сферах; введено позитивні дії; встанов-
лено  відповідальність  за  порушення  законодавства  про 
рівність прав  та можливостей жінок  і  чоловіків  [11]. Не 
менш важливу роль у сфері забезпечення гендерної рівно-
сті відіграють Закон України від 6 вересня 2012 р. «Про 
засади запобігання та протидії дискримінації» [12], Закон 
України від 7 грудня 2017 р. «Про запобігання та проти-
дію домашньому насильству» [13], Національний план дій 
з  виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, 
мир, безпека» на період до 2020 року, затверджений Роз-
порядженням Кабінету Міністрів України  від  24  лютого 
2016  р.  [14],  Концепція  державної  соціальної  програми 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоло-
віків  на  період  до  2021  року,  затверджена  Розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 р. [15] 
та  безпосередньо  сама  Державна  соціальна  програма 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоло-
віків  на  період  до  2021  року,  затверджена  Постановою 
Кабінету Міністрів від 11 квітня 2018 р. [16].

Серед підзаконних нормативно-правових актів загаль-
нодержавного рівня необхідно  звернути увагу на Поста-
нову  Кабінету  Міністрів  України  «Про  проведення  ген-
дерно-правової  експертизи»  від  12  квітня  2006  р.  [17], 
Інструкцію  з  проведення  гендерно-правової  експертизи 
від 12 травня 2006 р. [18], Порядок проведення органами 
виконавчої  влади  антидискримінаційної  експертизи  про-
ектів нормативно-правових актів від 30 січня 2013 р. [19] 
та інші.

На  відомчому  рівні  нормативно-правового  регулю-
вання центральне місце займає Закон України від 02 липня 
2015 р. «Про Національну поліцію України», згідно з яким 
на  службу  в  поліцію  можуть  бути  прийняті  громадяни 
України  віком  від  18  років,  які  мають  повну  загальну 
середню освіту, незалежно від раси, кольору шкіри, полі-
тичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного 
та соціального походження, майнового стану, місця про-
живання, які володіють українською мовою [20, ч. 1 ст. 49]. 
Серед підзаконних нормативно-правових актів варто звер-
нути увагу на Стратегію розвитку  системи Міністерства 
внутрішніх справ України до 2020 року [21], План заходів 
з реалізації Стратегії розвитку системи Міністерства вну-
трішніх  справ  України  до  2020  року,  затверджений  Роз-
порядженням  Кабінету Міністрів  України  від  21  серпня 
2019 р.  [22], Наказ Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни від 25 грудня 2015 р. «Про організацію добору (кон-
курсу) та просування по службі поліцейських» [23], План 
заходів  МВС  щодо  виконання  Національного  плану  дій 
з  виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, 
мир, безпека» на період до 2020 року, затверджений Нака-
зом Міністерства внутрішніх справ України від 12 грудня 
2017 р., [24] та інші.

Таким  чином,  можна  констатувати,  що  формування 
нормативно-правового складника механізму забезпечення 
гендерної  рівності  в  організації  діяльності Національної 
поліції  України  не  є  комплексним,  структурним  і  ліній-
ним  процесом  і  відбувається  під  впливом  міжнародних 
стандартів у  сфері прав людини та  гендерного паритету. 
При цьому декларування принципу рівності в Конституції 
України не  забезпечує  реальної  рівності  прав  та можли-
востей жінок і чоловіків у суспільстві, так само як декла-
рування гендерної рівності в органах Національної поліції 
України  в  спеціалізованому  Законі  не  гарантує  реальну 
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рівність поліцейських незалежно від  їх  статі. Саме тому 
вважаємо,  що  подальше  формування  законодавчої  бази 
щодо  забезпечення  гендерної  рівності  повинно  здій-
снюватися  з  обов’язковим  дотриманням  європейських 
стандартів  прав  людини,  поєднанням  принципів  єдності 
і диференціації та застосуванням заходів позитивної дис-
кримінації і позитивних дій. 

Основою  формування  національного  інституційного 
(організаційно-правового)  складника  є  чітке  розуміння, 
які суб’єкти можуть до неї входити та здійснювати забез-
печення принципу гендерної рівності ефективно.  Їх сис-
тематизація є необхідною умовою для визначення та зако-
нодавчого закріплення конкретних функцій і повноважень 
у цій сфері.

В  інституційному  складнику механізму  забезпечення 
гендерної  рівності  в  організації  діяльності Національної 
поліції  України,  як  і  в  нормативно-правовому,  можливо 
виділити загальнодержавний та відомчий рівні, на аналізі 
яких зупинимося більш детально.

На загальнодержавному рівні суб’єктами забезпечення 
гендерної рівності є: 1) орган законодавчої влади та його 
інституції  (Верховна Рада України, Уповноважений Вер-
ховної  Ради  України  з  прав  людини);  2)  глава  держави 
та  його  інституції  (Президент  України,  Уповноважений 
Президента України  з  прав  дитини);  3)  органи  виконав-
чої влади (Кабінет Міністрів України, центральні та міс-
цеві  органи  виконавчої  влади, Урядовий  уповноважений 
з  питань  гендерної  політики);  4)  органи  судової  влади 
та  конституційної  юстиції  (Конституційний  Суд  Укра-
їни та система судів  загальної юрисдикції); 5) правоохо-
ронні  та правозахисні органи  (прокуратура;  адвокатура);  
6) органи місцевого самоврядування; 7) інститути грома-
дянського суспільства; 8) міжнародні та регіональні спеці-
алізовані  установи,  представництва, фонди  та програми, 
акредитовані  в  Україні.  Зупинимося  на  повноваженнях 
деяких з них.

Верховна Рада України:  а) формує правові  та органі-
заційні засади механізму забезпечення принципу гендер-
ної рівності; б) визначає засади внутрішньої і зовнішньої 
політики держави у сфері забезпечення гендерного пари-
тету; в) підтримує принцип гендерної рівності в загально-
державних  програмах  економічного,  науково-технічного, 
соціального,  національно-культурного  розвитку,  охорони 
довкілля;  г)  затверджує  видатки  Державного  бюджету 
України,  спрямовані  на  реалізацію  гендерної  рівності; 
д)  здійснює  парламентський  контроль  за  її  дотриман-
ням тощо. До повноважень Комітету ВРУ з питань прав 
людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних  від-
носин віднесено додержання прав і свобод людини і гро-
мадянина, законодавче забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків тощо, а діяльність підкомітету 
з питань гендерної рівності і недискримінації спрямована 
на  розробку  та  удосконалення  законодавчих  механізмів 
забезпечення  гендерної  рівності,  адаптацію  національ-
ного гендерного законодавства до європейських та міжна-
родних стандартів [25]. 

Президент України  є  гарантом прав  і  свобод людини 
і громадянина та має правозахисні повноваження, завдяки 
яким забезпечує рівність чоловіків і жінок шляхом укла-
дення міжнародних  договорів України,  підписання  зако-
нів,  прийнятих  Верховною  Радою  України;  ветування 
прийнятих  Верховною  Радою  України  законів  з  наступ-
ним  поверненням  їх  на  повторний  розгляд  [26,  ст.  106]. 
Голова держави видає укази і розпорядження, серед яких 
варто відзначити затверджену Указом Президента України 
Національну стратегію у сфері прав людини від 25 серпня 
2015  р.,  одним  із  стратегічних  напрямів  якої  визначено 
забезпечення  рівних  прав  та можливостей жінок  і  чоло-
віків  [27]. Також  варто наголосити, що  громадяни Укра-
їни мають право звернутися до Президента України через 
подання електронних петицій на сайті Офіційного інтернет- 

представництва з пропозиціями, зауваженнями, скаргами 
щодо забезпечення принципу гендерної рівності.

Кабінет Міністрів України є основним суб’єктом реа-
лізації  державної  гендерної  політики,  до  повноважень 
якого  віднесено:  а)  розробка  і  реалізація  Національного 
плану  дій  та  державної  цільової  програми  щодо  забез-
печення  рівних  прав  та  можливостей  жінок  і  чоловіків, 
запобігання  та  протидії  насильству  за  ознакою  статі;  
б)  координація  роботи  міністерств,  інших  органів  вико-
навчої влади у цій сфері; в) організація підготовки держав-
ної доповіді про виконання в Україні Конвенції ООН про 
ліквідацію  всіх форм  дискримінації щодо жінок;  г)  вра- 
хування принципу гендерної рівності при прийнятті нор-
мативно-правових  актів;  затвердження  порядку  прове-
дення гендерно-правової експертизи та інше [11, ст. 10]. 

Кабінет Міністрів України  координує  діяльність  спе-
ціально уповноваженого центрального органу виконавчої 
влади  з  питань  забезпечення  рівних  прав  та  можливос-
тей жінок і чоловіків – Міністерства соціальної політики 
України,  яке  з  метою  утвердження  принципу  гендерної 
рівності:  формує  та  реалізує  відповідну  державну  полі-
тику;  координує  діяльність  суб’єктів,  що  здійснюють 
заходи у цій сфері, міністерств та  інших органів; прово-
дить  інформаційно-роз’яснювальну  роботу  в  ЗМІ,  орга-
нізовує  проведення  просвітницьких  заходів;  здійснює 
розроблення  заходів,  спрямованих  на  зміну  соціальних 
культурних  моделей  поведінки,  подолання  стереотипів; 
формує Національний план дій щодо впровадження ген-
дерної рівності та у сфері запобігання та протидії насиль-
ству  за  ознакою  статі;  організовує  навчання  державних 
службовців;  здійснює  підготовку  науково  обґрунтованих 
пропозицій з гендерних питань; організовує наукові і екс-
пертні  дослідження;  здійснює  моніторинг  ефективності 
заходів у цій сфері та ін. [11, ст. 11; 28].

Органічною частиною інституційного складника меха-
нізму  забезпечення  гендерної  рівності  є  інститут  омбуд-
смена, до складу якого входять Уповноважений Верховної 
Ради  України  з  прав  людини,  Уповноважений  Прези-
дента України з прав дитини та Урядовий уповноважений 
з питань гендерної політики.

До  повноважень  Уповноваженого  Верховної  Ради 
України  з прав людини віднесено: контроль  за дотриман-
ням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; розгляд 
звернень про випадки дискримінації та насильства за озна-
кою статі, ведення обліку та узагальнення таких випадків; 
звернення до суду  із  заявами про дискримінацію з метою 
захисту  суспільних  інтересів;  внесення  пропозицій  щодо 
вдосконалення законодавства про запобігання та протидію 
дискримінації,  застосування  та  припинення  позитивних 
дій; висвітлення питання дотримання рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків та насильства за ознакою статі 
у щорічній доповіді та інше [11, ст. 9; 12, ст. 10]. 

Посада Урядового уповноваженого з питань гендерної 
політики для організації здійснення урядом повноважень 
у  сфері  гендерної  рівності  була  запроваджена  7  червня 
2017  р.,  а  14  лютого  2018  р.  першим Урядовим  уповно-
важеним призначено професора К. Левченко, яка з 1999 р. 
очолює  Міжнародний  жіночий  правозахисний  центр  
«Ла Страда-Україна». Основними завданнями Урядового 
уповноваженого є: сприяння забезпеченню реалізації єди-
ної  державної  політики,  спрямованої  на  досягнення  рів-
них прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах 
життя  суспільства;  участь  у  координації  роботи  мініс-
терств,  інших центральних та місцевих органів виконав-
чої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок  і  чоловіків;  проведення  моніторингу щодо  враху-
вання  Кабінетом Міністрів  України  принципу  гендерної 
рівності  під  час  прийняття  нормативно-правових  актів; 
участь у здійсненні Прем’єр-міністром України представ-
ництва Кабінету Міністрів України у міжнародних зустрі-
чах  і  форумах;  співпраця  та  взаємодія  з  громадянським 
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суспільством  з  питань  щодо  забезпечення  рівних  прав 
та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя сус-
пільства [2]. 

Серед  суб’єктів  забезпечення  гендерної  рівності  на 
відомчому рівні варто виділити: 1) Національну поліцію 
України; 2) Уповноваженого Голови Національної поліції 
з питань контролю за дотриманням прав людини в полі-
цейській діяльності; 3) Міжнародну асоціацію жінок-полі-
цейських;  4)  Українську  асоціацію  представниць  право-
охоронних органів.

Національна  поліція  України  створена  у  2015  році 
і є центральним органом виконавчої влади, який служить 
суспільству  шляхом  забезпечення  охорони  прав  і  сво-
бод  людини,  підтримання  публічної  безпеки  і  порядку 
та  являє  собою  організацію  (колектив  державних  служ-
бовців),  повноваження  яких  розподілені  серед  структур-
них підрозділів. Систему поліції складають: а) централь-
ний  орган  управління  поліцією;  б)  територіальні  органи 
поліції. Центральний та територіальні органи управління 
поліцією включають у себе організаційно поєднані струк-
турні  підрозділи,  що  забезпечують  діяльність  керівника  
Національної  поліції  України  (територіального  органу 
поліції), а також виконання покладених на поліцію завдань  
[20, ст. ст. 1, 13, 15].

Міністерство  внутрішніх  справ  України,  а  згодом 
і  Національна  поліція  України  є  яскравим  прикладом 
впровадження  гендерної  рівності  в  системі  правоохо-
ронних органів. Так, ще восени 2004 року в МВС Укра-
їни введена посада Радника з прав людини та гендерних 
питань,  до  повноважень  якого  було  віднесено:  аналіз 
стану  діяльності  органів  внутрішніх  справ  щодо  дотри-
мання вимог законодавства в галузі прав людини та ген-
дерних питань;  внесення пропозицій щодо  забезпечення 
участі  органів  внутрішніх  справ  в  реалізації  гендерної 
політики,  координація  взаємодії  МВС  з  міжнародними 
організаціями (ООН, Рада Європи, Європейська Комісія, 
Міжнародна організація праці, ОБСЄ, Міжнародна орга-
нізація  з  міграції  та  інші),  проведення  консультацій  з  їх 
експертами,  представництвами  та  підрозділами,  які  від-
повідають  за  реалізацію  міжнародних  норм  дотримання 
прав  людини  та  утвердження  гендерної  рівності,  прове-
дення консультацій  з представниками громадських орга-
нізацій,  у  тому  числі  правозахисних  та  жіночих,  залу-
чення  їх  до  спільних  заходів,  інформування  керівництва 
Міністерства  щодо  рекомендацій  наукових  досліджень, 
національних  та  міжнародних  науково-практичних  кон-
ференцій  з  прав  людини,  гендерної  рівності,  підтримка 
постійних  контактів  з  Уповноваженим  Верховної  Ради 
України а прав людини з Міністерством України у справах 
сім’ї,  молоді  та  спорту,  профільними  комітетами Верхо-
вної Ради України, органами державної виконавчої влади 
в межах  зазначеної  компетенції,  здійснення моніторингу 
стану дотримання прав людини та впровадження гендер-
них  питань  у  діяльність МВС України,  сприяння  розро-
бленню та впровадженню програм з прав людини та ген-
дерної рівності в навчальних закладах МВС України. На 
цей  час  такими  ж  повноваженнями  наділений  Уповно-
важений Голови Національної поліції з питань контролю 
за  дотриманням прав  людини  в  поліцейській  діяльності. 
Отже, введення такої посади стало виявом усвідомлення 
того  факту,  що  Національна  поліція  України  може  бути 
активним  учасником  процесу  формування  та  реалізації 
гендерної політики в Україні. 

Заслуговує на увагу  і діяльність Міжнародної асоціа-
ції  жінок-поліцейських  (МАЖП),  яка  була  організована 
у 1915 р.,  але почала активно працювати  з 1976 р., про-
водячи щорічно конференції,  які  стали місцем  зустрічей 
та дискусій не тільки офіцерів поліцейських підрозділів, 
а й для представників наукових кіл, дослідників, універси-
тетських викладачів з різних галузей кримінальної юсти-
ції. З кожним роком усе більше поліцейських підрозділів 

звертаються до послуг Асоціації для отримання доступу 
до  професіональних  поліцейських  тренінгів,  отримання 
інформації з таких сучасних тем, як сексуальні домагання, 
домашнє  насильство,  гендерна  проблематика,  мережеві 
підходи,  програми  наставництва  тощо.  У  2006–2007  рр. 
Радою Директорів Асоціації  був  розроблений Стратегіч-
ний  план  розвитку  та  роботи  організації,  спрямований 
на підняття іміджу організації, вплив на політику держав 
та керівництва правоохоронних органів в аспекті гендер-
ної рівності, особливо у сфері трудових прав і залучення 
жінок  до  служби  в  поліції,  підвищення  рівня  кваліфіка-
ції  та  професіоналізму  жінок-поліцейських,  проведення 
щорічних  тренінгів  і  конференцій,  робота  над  тим, щоб 
досягнення жінок та їхній внесок у роботу поліції оціню-
валися адекватно; зміцнення зв’язків між різними філіями 
асоціації та її членами, проведення досліджень з гендерної 
проблематики тощо. 

15 березня 2018 р. розпочала роботу Українська асоціа- 
ція представниць правоохоронних органів  (УАППО), яка 
на  цей  час  є  членом Міжнародної  асоціації  жінок-полі-
цейських. Основними  завданнями Асоціації  є  створення 
сприятливого  середовища  для  покращення  положення 
жінок  і  чоловіків  у  правоохоронних  органах,  адвокату-
вання  лідерства  і  професійного  розвитку  поліцейських 
та розвиток мереж і можливостей наставництва для жінок 
у  правоохоронних органах  [30]. У  вересні  2019  р. Укра-
їнська  делегація  представниць  правоохоронних  органів 
взяла  участь  у  57-й  щорічній  Міжнародній  конференції 
жінок-поліцейських  у  м.  Анкоридж,  США,  в  якій  взяли 
участь понад 700 учасниць із 43 країни, на якій були обго-
ворені питання гендерної рівності, менторства, жіночого 
лідерства, можливостей для навчання, особистого розви-
тку та побудови кар’єри [31].

Питання процедурного складника у механізмі забезпе-
чення  гендерної  рівності  у  правовій  доктрині  досліджу-
вались фрагментарно. Так,  наприклад, Н.В. Максименко 
оперує поняттям «процедури квотування кількості жінок 
та чоловіків» [32, с. 17], С. Нечипоренко – «процедури із 
встановлення придатності кандидата на посаду» [33, с. 89], 
І.О.  Грицай  –  «процедура  здійснення  гендерно-право-
вої  експертизи»  [9,  с.  331],  а  І.Є.  Лєскіна  –  «процедури 
кадрового  відбору,  формування  резерву  та  призначення 
на  керівні  посади  з  урахуванням  принципу  гендерної 
рівності»  [34,  c. 76], «процедури просування по службі» 
[34, с. 91].

Беручи до уваги усталене на цей час визначення адмі-
ністративної  процедури  як  регламентованих  адміністра-
тивним  правом  дій,  які  вчиняються  суб’єктом  владних 
повноважень  щодо  розгляду,  розв’язання  і  вирішення 
індивідуально-визначеної  справи,  зазначимо,  що  про-
ходження  служби  в  органах  Національної  поліції  Укра-
їни є сукупністю певних адміністративних процедур, які 
є  організаційними,  неюрисдикційними,  формальними, 
заявними  (наприклад,  процедура  проведення  конкурсу 
на службу в поліції або на зайняття вакантної посади) чи 
втручальними (наприклад, громадський контроль поліції, 
процедура звільнення зі служби у зв’язку з притягненням 
до відповідальності за корупційне правопорушення, про-
цедура  психофізіологічного  обстеження  кандидатів  на 
службу в поліції або процедура атестації).

Оскільки предметом нашого дослідження є саме ген-
дерний  аспект  правового  забезпечення  проходження 
служби в органах Національної поліції України, вбачається 
доцільним зосередити увагу саме на правових інструмен-
тах, за допомогою застосування яких і забезпечується ген-
дерний паритет у цьому правоохоронному органі.

Наголосимо, що першими та найбільш визначальними 
засадами діяльності  будь-якого  суб’єкта публічної  влади 
є закріплені на рівні Конституції та законів України його 
завдання,  повноваження  та  способи  діяльності.  Проте 
у  контексті  цього  дослідження  названі  елементи  є  не 
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тільки  і не стільки елементами правового статусу назва-
них  суб’єктів,  скільки  складниками механізму  реалізації 
публічних  функцій  або  (у  нашому  випадку)  механізму 
забезпечення  гендерної  рівності  в  організації  діяльності 
Національної поліції України. Саме завдяки  їм він напо-
внюється певним змістом, набуваючи необхідної конкре-
тизації.

Конкретні інструменти діяльності публічної адміністра-
ції  необхідно  розкривати  через  призму  системи  її  інсти-
туціонально-функціональних  характеристик.  На  думку 
Р.С. Мельника, до інструментів діяльності публічної адмі-
ністрації  включають  нормативні  акти  публічної  адміні-
страції, адміністративний акт та адміністративний договір 
[35, с. 9–10]. Разом з тим такий перелік інструментів може 
бути  розширений,  оскільки  в  діяльності  публічної  адмі-
ністрації  можуть  використовуватися  також  регуляторно- 
планувальні, організаційно-технічні,  інформативні та  інші 
правові прийоми, засоби та способи [36, с. 559–564]. 

Беручи до уваги перелік основних інструментів діяль-
ності  публічної  адміністрації  (нормативні  акти,  адміні-
стративні  акти,  адміністративні  договори,  акти-плани, 
акти-дії) [37, с. 316] та враховуючи їх режимний, сервіс-
ний  та  захисний  виміри,  вважаємо,  що  інструментами 
забезпечення  гендерної  рівності  в  організації  діяльності 
Національної поліції України є: а) прийняття відповідних 
актів-планів; б) гендерно-правова експертиза; в) гендерне 
квотування; г) гендерне бюджетування та інші.

Проблематика актів-планів як інструментів діяльності 
публічної  адміністрації  є достатньо новою для вітчизня-
ної правової доктрини, а сам акт-план може бути визначе-
ний як письмовий документ, прийнятий та затверджений 
уповноваженим  адміністративним  органом, що  визначає 
послідовність  здійснення  виконавцями  заходів  із  зазна-
ченням мети, завдань, обсягу, методів, засобів та строків 
їх  здійснення  [38]. Доцільність  їх використання в межах 
механізму  забезпечення  гендерної  рівності  в  органах 
Національної  поліції  країни  пов’язана  з  тим,  що  акти-
плани  дають  змогу  поєднувати  в  собі  правозастосовні 
та  нормативні  приписи,  забезпечуючи  стандартизацію 
процесу здійснення правоохоронної функції, що створює 
умови для прийняття суб’єктами публічної  адміністрації 
типових рішень в аналогічних ситуаціях. Особливо акту-
ально це під час прийняття таких рішень органами публіч-
ної  адміністрації,  які  посідають  нижчу  ланку  в  ієрархії 
суб’єктів, задіяних у реалізації гендерної рівності.

Прикладом  актів-планів  є  План  заходів  з  реалізації 
Стратегії  розвитку  системи  Міністерства  внутрішніх 
справ України до 2020 року [22], яким передбачено:

1.  Розвиток  спроможностей  органів  системи  МВС 
щодо ефективної реалізації гендерної політики, а саме:

а)  забезпечення  функціонування  інституту  радників 
з  гендерних  питань  у  центральних  органах  управління 
органів  системи  МВС  шляхом  призначення  таких  рад-
ників  наказами  системи  МВС,  розроблення  програми 
навчально-тренінгових  заходів  для радників  з  гендерних 
питань та охоплення ними 100 відсотків визначених кате-
горій працівників ОВС;

б)  створення  (визначення)  в  центральних  органах 
управління  органів  системи  МВС  окремих  структурних 
підрозділів  із  забезпечення  гендерної  політики  в  межах 
затвердженої  штатної  чисельності,  80%  яких  станом  на 
грудень 2019 р. укомплектовано [22, п. 22];

2.  Створення  механізмів  забезпечення  рівних  умов 
доступу жінок і чоловіків до служби / роботи, просування 
по  службі  або  кар’єрного  зростання  в  органах  системи 
МВС, а саме:

а) проведення аналізу стану реалізації принципу ген-
дерної рівності в кадровій політиці органів системи МВС, 
насамперед під час відбору, прийому на службу / роботу, 
просування по службі або кар’єрного зростання (аналітич-
ний звіт затверджено у грудні 2019 р.);

б)  розроблення  методики  оцінки  гендерного  впливу 
галузевих  реформ  та  її  затвердження  наказом  МВС  до 
березня 2020 р.;

в) забезпечення рівних умов доступу жінок і чоловіків 
до служби / роботи, просування по службі або кар’єрного 
зростання в органах системи МВС (планується зниження 
гендерного дисбалансу під час прийому на службу / роботу 
на 50% порівняно з 2017 роком);

г)  удосконалення  статистичної  звітності  з  питань 
кадрового  забезпечення  в  частині  врахування  гендерних 
аспектів  розподілу  працівників  відповідно  до  займаних 
посад  (нову  форму  статистичної  звітності  затверджено 
у вересні 2019 р.) [22, п. 16];

3.  Уніфікація  вимог  щодо  фізичної  підготовленості 
для кандидатів на службу  (працевлаштування) в органах 
системи МВС  з  метою  забезпечення  гендерної  рівності, 
а саме:

а)  аналіз  міжнародного  досвіду щодо  рівня  фізичної 
підготовленості для правоохоронних органів (аналітичний 
звіт  з  пропозиціями  щодо  оптимального  рівня  фізичної 
підготовленості  для  органів  системи  МВС  затверджено 
у вересні 2019 р.);

б)  нормативне  врегулювання  встановлення  єдиних 
вимог до рівня фізичної підготовленості для кандидатів на 
службу до органів системи МВС до липня 2020 р. [22, п. 17].

4.  Створення  механізмів  забезпечення  рівних  умов 
доступу  жінок  і  чоловіків  до  участі  у  робочих  та  кон-
сультативних органах, миротворчих операціях, цивільно-
військовому  співробітництві,  а  також  протидії  гендерно 
зумовленим правопорушенням на службі, а саме:

а)  аналіз  стану  забезпечення  рівних  умов  доступу 
жінок і чоловіків до участі у робочих та консультаційних 
органах, миротворчих операціях, процесах установлення 
миру  тощо  (відповідний  аналітичний  звіт  затверджено 
у грудні 2019 р.);

б) забезпечення рівних умов доступу жінок і чоловіків 
з числа персоналу органів системи МВС до участі у робо-
чих групах і комісіях з питань реформування зазначених 
органів влади, а також робочих групах відповідної спря-
мованості, що  утворюються  на  рівні Кабінету Міністрів 
України,  Верховної  Ради  України  або  на  міжвідомчому 
рівні шляхом прийняття до липня 2020 р. необхідних нор-
мативно-правових актів та видання відповідних організа-
ційно-розпорядчих  актів  та  зниження  до  грудня  2020  р. 
гендерного дисбалансу на 50 відсотків порівняно з 2017 р. 
та забезпечення включення жінок у пропорційному пред-
ставництві відповідно до рекомендацій Ради Європи;

в) забезпечення рівних умов доступу жінок і чоловіків 
до  участі  в  проведенні  миротворчих  операцій,  процесах 
установлення миру, посередництва, цивільно-військового 
співробітництва та запобігання конфліктам;

г)  розроблення  окремого  механізму  розгляду  скарг, 
пов’язаних  з  учиненням  сексуальних  домагань  і  ген-
дерно зумовлених правопорушень з боку колег по службі  
[22, п. 23].

Доцільність  запровадження  гендерних  квот  обгово-
рюється останнім часом у правовій доктрині в контексті 
гарантій реалізації принципу гендерної рівності у публіч-
ному адмініструванні. Так, Н. Максименко пропонує під 
час  прийняття  на  службу,  а  також  під  час  формування 
кадрового резерву, атестації, просування по службі тощо 
ввести процедури  квотування  кількості жінок  та  чолові-
ків під час утворення самих комісій, що будуть здійсню-
вати ці функції [32, с. 4]. В. Чуб та В. Пугач ведуть мову 
про  виділення  певної,  науково  обґрунтованої  кількості 
робочих місць в ОВС, які можуть бути надані лише осо-
бам жіночої  статі  [39],  а  І.Є. Лєскіна  пропонує  встанов-
лення квот на добір жінок в органи прокуратури на рівні 
30/70 чи 40/60 [34, с. 180]. 

Ідея  запровадження  гендерного  квотування  знахо-
дить  своє  відображення  і  у  нормативно-правових  актах. 
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Зокрема, План заходів МВС щодо виконання Національ-
ного плану дій з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 
1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року, затвер-
джений Наказом Міністерства внутрішніх справ України 
від 12 грудня 2017 р. передбачає як один із заходів вико-
нання «досягнення рівності (співвідношення хоча б 30/70) 
між жінками і чоловіками серед працівників апарату МВС 
та ЦОВВ, діяльність яких спрямовується та координується 
через Міністра внутрішніх справ, у тому числі керівних» 
[24, пп. 1.3 п. 1 розд. ІІ].

Визначимо  сутність  гендерного  квотування.  Так, 
одним із засобів реалізації принципів гендерної демокра-
тії  і  є  позитивні  дії.  Позитивна  дія  у  своєму  крайньому 
вияві  –  це  позитивна  дискримінація,  коли  збільшення 
представництва жінок  (чи  інших  дискримінованих  кате-
горій  громадян)  досягається  наданням  певних  пільг  чи 
запровадженням  квот.  Ця  тенденція  у  ЄС  посилилася 
завдяки  підписанню  Маастрихтського  договору,  стриж-
нем якого є утвердження принципу соціальної справедли-
вості у внутрішній політиці держав – членів ЄС. Гендерні 
квоти – це політико-правовий спосіб згладжування наслід-
ків гендерної дискримінації в усіх суспільних сферах шля-
хом надання легітимної політичної трибуни для артикуля-
ції, представництва та реалізації  відповідних соціальних 
інтересів.  У  сучасних  умовах  гендерні  квоти  –  це  вид 
позитивної  дискримінації,  тобто  система  пільг,  заохо-
чень, заборон і компенсацій, спрямованих на підвищення  
соціального статусу жінок.

Прихильниками гендерних квот висувається аргумент, 
що  цей механізм  треба  розглядати  як  тимчасовий,  пере-
хідний засіб для підготовки громадської думки щодо усві-
домлення  необхідності  ширшого  представництва  жінок. 
Простежується певна закономірність, що «гендерні квоти» 
у політичній сфері фактично є «квотами для жінок». Це не 
є суперечністю, оскільки для більшості країн світу зали-
шається  гострою проблема  забезпечення ширшого пред-
ставництва  жінок  в  органах  влади.  Гендерні  квоти  спо-
чатку  почали  застосовуватися  у  політичній  сфері.  Існує 
навіть такий усталений термін, як «критична маса» пред-
ставництва  у  парламенті,  тобто  визнаний  міжнародною 
практикою  рівень,  який  становить  не  менше  30%  пред-
ставників кожної статі. Вона дає можливість долати ген-

дерну асиметрію, впливати на формування та прийняття 
рішень,  бо  саме  30%  прихильників  певної  ідеї  можуть 
змінити ситуацію у будь-якому колективі на свою користь. 

Лідерами  із  розв’язання  проблем  гендерної  рівно-
сті  у  світі  залишаються  Скандинавські  держави,  Шве-
ція  та Канада.  Так,  наприклад,  у Норвегії  більше  у  всіх 
органах  влади  та  правоохоронних  структурах  нарахову-
ється 40% жінок, і це є наслідком прийняття закону щодо 
40-відсоткової гендерної квоти у всіх суб’єктах публічної 
адміністрації в країні. Саме завдяки цьому закону 8 мініс-
терських постів обіймають жінки. У державі є соціальна 
«програма рівноправ’я»,  а  в  апараті  уряду діє уповнова-
жений з питань додержання закону у контексті реалізації 
вказаної  програми. Широке  розповсюдження  в  Норвегії 
отримало і так зване «м’яке квотування», що передбачає 
обов’язкову участь у конкурсі на одне місце представників 
двох статей [40]. 

Попри  методику  так  званого  «квотування»  жіночого 
представництва в органах державної влади, що існує остан-
нім часом у багатьох країнах світу (Аргентина, Індія, Бра-
зилія,  Домініканська  республіка,  Скандинавські  держави, 
Перу,  Індонезія тощо) [34, с. 138], це лише фрагментарно 
впливає на гендерний складник працюючих у правоохорон-
них  органах  і  скоріше  ілюструє  спрямованість  державної 
політики у плані поліпшення становища жінок та можли-
вості захищати свої права на законодавчому рівні. 

Вважаємо  загалом  доцільним  запровадження  гендер-
ного квотування в органах Національної поліції України 
як складника механізму дотримання принципу гендерної 
рівності  за  декількома  напрямами:  під  час  прийому  на 
службу  в  органи  Національної  поліції,  призначення  на 
керівні посади, включення до складу конкурсних та атес-
таційних  комісій жінок-поліцейських.  В  той же  час  зау-
важимо,  що  прорахунки  у  кадровій  політиці  внаслідок 
зайвої  заангажованості  гендерними  проблемами  у  про-
цесі роботи з персоналом цього правоохоронного органу 
можуть призвести до зниження рівня якості професійного 
складу Національної  поліції України  та  негативно  впли-
нути  на  якість  виконання  своїх  професійних  обов’язків 
поліцейськими. Саме тому до питання введення квоти на 
добір жінок у правоохоронні органи слід ставитися досить 
виважено та обґрунтовано.
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