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Запобіжним чинником гендерної 
дискримінації в соціально-трудових 
відносинах є колективні договори. 
Це обумовлює інтерес до проблеми 
забезпечення рівноправност і 
працюючих жінок і чоловіків через 
соціальне партнерство – договірне 
регулювання соціально-трудових 
відносин  



провести гендерну експертизу змісту 
колективних договорів (копій), 

зареєстрованих в управліннях праці та 
соціального захисту населення 
адміністрацій районів Харківської 

міської ради  
в 2010-2014 рр.,  

та зʼясувати стан забезпечення 
харківськими підприємствами рівних 

прав і можливостей для жінок і чоловіків 



Колективний договір  



Колективні договори в                    
м. Харкові 



Зростання абсолютної кількості гендерно-чутливих 
колективних договорів на 41,6% 
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Результати гендерної експертизи змісту 
колективних договорів, зареєстрованих в 
управліннях праці та соціального захисту 

населення адміністрацій районів Харківської 
міської ради (2010-2014 рр.) 



Наявність гендерної компоненти 
 у колективних договорах 

підприємств різної форми власності 

138 192 670
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Результати гендерної експертизи 
колективних договорів державних  

і комунальних підприємств 



 

Умови, що сприяють включенню гендерної 
складової до змісту колективних договорів 

приватних підприємств 



Висновки: 

Більшість колективних договорів  
не є гендерно-чутливими. 

П р о с т е ж у є т ь с я  т е н д е н ц і я 
зростання кількості колективних 
договорів, які містять гендерну 
компоненту. 

У 2014 р. харківські підприємства 
прива тно ї форми власнос т і 
виявилися б і льш г ендерно -
чутливими , ніж підприємства 
державної та комунальної форми 
власності. 



на підприємствах, установах  
і організаціях покласти обов’язки 
уповноваженого з гендерних питань на 
заступника голови профспілки, а у разі 
відсутності профспілки – на начальника 
відділу кадрів; 

в управліннях праці та соціального 
захисту населення покласти обов’язки 
відповідального за наявність пунктів про 
гендерну рівність у колективних 
договорах на головного спеціаліста 
відділу з питань соціально-трудових 
відносин, який безпосередньо проводить 
реєстрацію колективних договорів та 
може зробити гендерну експертизу; 

 
Подальше застосування гендерного 
підходу при укладанні колективних 

договорів дозволить: 
 



начальникам районних комітетів у 
справах сім’ї, молоді та спорту проводити 
інформаційну роботу у форматі семінарів/ 
круглих столів/ нарад із відповідальними 
особами на підприємствах та в районних 
управліннях праці та соціального захисту 
населення з питань необхідності 
забезпечення гендерної рівності, сутності 
гендерної експертизи нормативно-
правових актів; 
 
проводити гендерну експертизу 
колективних договорів і здійснювати 
контроль за виконанням пунктів 
договорів, що містять положення про 
гендерну рівність, на підприємствах, 
установах і організаціях. 
 

 
Подальше застосування гендерного 
підходу при укладанні колективних 

договорів дозволить: 
 



 
 
 


