entire constitutional system. Along with them, the Constitution of Ukraine also
provides guarantees for certain institutes of the constitutional system, especially
the state and social system, human and civil rights and freedoms. In order to
ensure the reality of the constitutional order of Ukraine, it must be guaranteed
by all state power bodies and the Constitution of Ukraine. Therefore, in order to
ensure the constitutional order of Ukraine as a whole, it is necessary to adhere
to the Basic Law of Ukraine.
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ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В УКРАЇНІ
Сьогодні ґендерна політика виступає одним із вагомих факторів
розбудови громадянського суспільства, досягнення консенсусу між
гілками влади, успішного здійснення демократичних реформ як
необхідної умови для входження України як повноправного партнера до
світового співтовариства. Протягом останнього часу у всьому світі зросло
розуміння питань, пов’язаних із ґендерною рівністю. Ґендерна рівність
передбачає стан інтересів, коли і чоловіки, і жінки можуть повністю
реалізувати свій потенціал.
Розвиток гендерного законодавства в Україні відбувається досить
швидкими темпами. Одним із головних досягнень є створення
нормативно-правової бази з питань гендерної рівності, яка поступово
приводиться у відповідність до міжнародних стандартів.
Дослідження зафіксувало, що суспільна думка констатує існування
гендерної рівності та рівності можливостей в суспільстві. Відповідаючи на
питання “Чи існує в Україні рівність між чоловіками та жінками?” 61%
респондентів вважають, що рівність існує. Частка чоловіків, які дали
позитивну відповідь на це питання, перевищує частку жінок на 9%.
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Майже третина (31%) усіх респондентів вважають, що в країні немає
рівності між чоловіками та жінками. Такої думки дотримуються 27%
чоловіків і 35% жінок [1, с. 196].
У процесі встановлення рівності між жінками та чоловіками є
надзвичайно важливою активна участь як чоловіків, так і жінок у
створенні нових стратегій для досягнення гендерної рівності.
Вирішальною є стратегія запровадження гнучких трудових контрактів з
метою сприяння гармонізації професійного і приватного життя як для
чоловіків, так і для жінок. Спеціальна увага має приділятися заходам,
спрямованим на зміну виробничої культури чоловіків, включаючи
адекватні схеми відпустки із догляду за дітьми, які використовуються
обома батьками. У рамках цієї стратегії ЄС також активізує зусилля,
адресовані усвідомленню ролі чоловіків в насиллі проти жінок [2, с. 5].
Відповідно до аналітичного звіту комісії Ради Європи з питань
гендерної рівності за 2017 рік, Україна перебуває в групі країн із
найнижчим представництвом жінок у владі. Український парламент
усього на 12% складається із жінок.
Проаналізувавши всі дані з виборів, можна визначити, що жінки в
нашій країні становлять меншість у владі. В Україні існує якась дивна
тенденція: чим вищий орган влади, тим менше там жінок. За результатами
останніх національних виборів, 46% жінок потрапило у селища і сільські
ради. В обласні – 28%. В ради великих міст, обласних центрів – 15%. А в
парламенті ще менше – 12%. І тільки 6% жінок в Україні посідають
посади міністрів.
У світовому рейтингу дотримання гендерної рівності від Всесвітнього
економічного форуму Україна посіла 65 місце серед 149 країн.
Нарешті Верховна Рада України урівняла права жінок і чоловіків в
армії. У 2018 році Президент України Петро Порошенко вперше присвоїв
звання генерала жінці. Першою українкою, яка отримала звання генералмайора, стала начальниця Військово-медичного управління СБУ Людмила
Шугалей. Про це повідомляється в указі, розміщеному на офіційному
сайті глави держави.
Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко
закликала ООН забезпечити рівну участь жінок у процесах прийняття
рішень на всіх рівнях в міжнародному масштабі.
Урядом затверджено Державну соціальну програму забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року.
Реалізація Програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків у пріоритетних сферах соціального та економічного розвитку в
Україні, ефективному розв’язанню проблем та усуненню диспропорцій
гендерного розвитку з чіткою орієнтацією на права людини.
Отже, можна стверджувати, що актуальність питання гендерної
рівності в новому історичному контексті безперечно залишатиметься у
161

найближчій перспективі. Це можна пояснити тим, що проблема рівності
чоловіків і жінок, соціально-економічна та політична дискримінація осіб
жіночої статі, не може бути вирішена лише реформами з боку держави,
так як система норм, що забороняють будь-яке погіршення прав жінок,
навряд чи працюватиме без дієвої системи контролю за виконанням цих
норм. Аби вирішити це питання, необхідні соціальні зміни, зміни у
свідомості людей та відповідно об’єктивний погляд на проблему. Допоки
ідея гендерної рівності не буде усвідомлена всією спільнотою, усі кроки
на її утвердження матимуть характер тимчасових кампаній та формальних
реакцій на вимоги міжнародних інституцій.
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FUNCTIONS OF CONSTITUTIONAL LAW
No independent state can exist without a Constitution, therefore, the
proclamation of Ukraine’s independence in 1991 led to the creation of a basic
law of the state, which consolidates a set of legal norms. To date, Constitutional
Law is a leading, priority branch of national law.
This is evidenced by Article 8 of the Constitution of Ukraine, according to
which the Constitution of Ukraine has the highest legal force. Laws and other
normative legal acts are adopted on the basis of the Constitution of Ukraine and
must comply with it [3, p. 5].
The functions of the Constitution are conditioned and determined by its
role, which it exercises in regulating social relations. They are also due to the
content of the Constitution itself. The great volume and complexity of social
relations, which are regulated by the norms of the Constitution, determine the
multiplicity of its functions [1, p. 65].
Functions of constitutional law are the main directions of its influence on
social and state relations. They provide the implementation of the basic norms
in public and public life. Functions of constitutional law are a direct reflection
of the prescribed articles. They have a reflection on the role of law-making
process, its purpose.
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