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Проаналізовано поняття гендер та гендерна рівність. Розглянуто місце сучасної жінки у 
владі. Визначено чинники які стоять на шляху до встановлення ґендерної рівності у нашому 
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Протягом історії людства ми спостерігаємо неодноразову зміну 
суспільних устроїв, матріархат змінювався патріархатом. Але досить 
часто в історії ми можемо знайти згадки про явище, яке було властивим 
для будь-якого суспільства, а саме – пригнічення та дискримінація жінок. 

У ХХІ столітті світова спільнота розглядає своїм головним 
завданням створення кращого для всіх людей світу, такого, в якому не 
буде місця будь-якій нерівності: класовій, расовій, гендерній, етнічній 
тощо. Що стосується останньої з них, то досягнення ґендерної рівності та 
поліпшення статусу жінок відповідає цілям сталого людського розвитку. 
В останні десятиріччя проблема гендерної рівності привертає особливу 
до себе увагу. В її контексті не йдеться про питання жінок, а йдеться про 
рівну участь жінок і чоловіків у покращенні умов їх власного життя. Адже 
ґендерна рівність є процесом справедливого відношення до жінок і 
чоловіків з боку суспільства. Задля забезпечення такої справедливості, 
доводиться долати історичні та соціальні перешкоди, які не дають жінкам 
і чоловікам існувати в рівних умовах. До рівноправності веде 
справедливість, яка в суспільстві рівно оцінює подібності та відмінності 
між жінкою та чоловіком а також розрізнення ролей, які вони виконують. 

З огляду на широку зацікавленість, актуальність дослідження даної 
теми не викликає сумніву. Адже жінки, як члени соціуму, своєю активною 
життєвою позицією покликані долучитись до державотворчих процесів, а 
історичний досвід показує, що українське жіноцтво завжди відігравало 
конструктивну роль в історії свого народу [5, с. 128]. Варто згадати 
легендарні та величні постаті жінок, які у жорстко-патріархальних 
системах на найвищому суспільному рівні уміло керували та навіть 
змінювали хід історії: єрусалимська героїня Юдіф, антична діячка 
Аспасія, цариця Тамара, княжна Анна Ярославівна, княгиня Ольга, 
Роксолана (Анастасія Лісовська), Жанна Д’арк, Катерина Медичі, Марія 
Тюдор, Єлизавета I, Катерина II , Індіра Ганді, Маргарет Тетчер, Ангела 
Меркель та ін. [4, с. 55]. 

Становлення громадянського суспільства – процес складний і 
багатоманітний. Він, в числі інших демократичних перетворень, 
передбачає утвердження рівних можливостей для самореалізації як 
жінок, так і чоловіків (гендерної рівності). Як свідчать останні 
дослідження загальноєвропейських організацій, на сьогодні 64 відсотки 
європейців вважають, що в Європі ще й досі поширена дискримінація за 
ознакою статі. Понад половину громадян Європейського Союзу 
вважають недостатніми заходи, що вживаються для забезпечення рівних 
можливостей для жінок та чоловіків в їхніх країнах, та вважають 
необхідним продовження роботи щодо подолання проявів дискримінації, 
в тому числі й за ознакою статі. Що вже казати про Україну, де процес 
побудови демократичної правової держави і громадянського суспільства 
тільки-но розпочався! 

У ХХ ст. жінки з усього світу започаткували активний міжнародний 
рух за права жінок. Наслідки цієї діяльності особливо відчутні на 
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міжнародному рiвнi. Держави перше в історії виявили підтримку захисту 
прав жінок i визнали необхідність досягнення справжньої рівності в 
правах і можливостях чоловіків і жінок. Однак, незважаючи на 
багатообіцяючі зміни в міжнародному праві та практиці, жінки з усього 
світу ще потерпають від повсякденного нехтування їхніми правами. Крім 
того, їм часто бракує засобів та знань, необхідних для використання 
системи прав людини, для боротьби проти зловживань. Хоча активна 
діяльність протягом останнього десятиліття зробила права жінок більш 
окресленими, зараз же завдання полягає в тому, щоб зробити їх більш 
досяжними. 

Поняття ґендер означає сукупність соціальних та культурних норм, 
які суспільство приписує виконувати людям в залежності від їх 
біологічної статі. Не біологічна стать, а соціокультурні норми визначають 
в кінцевому рахунку психологічні якості, моделі поведінки, види 
діяльності, професії жінок та чоловіків. Бути в суспільстві чоловіком або 
жінкою означає не просто володіти тими чи іншими анатомічними 
особливостями – це означає виконувати ті чи інші ґендерні ролі. 

Сучасний рівень розвитку ґендерної рівності у світі та в Україні 
дозволяє говорити про ґендерний підхід як про особливий теоретичний 
напрямок у соціальних науках. Він орієнтовний на формування і 
ствердження політики рівних, не залежних від статі можливостей 
самореалізації людини в різних сферах соціальної практики. Гендерний 
підхід дає реальний шанс оцінити наслідки існуючої до останнього часу 
парадигми соціально-економічного розвитку суспільства і змінити на 
краще систему соціальної диференції і нерівності за ознаками статі в 
процесі переходу до сталого розвитку. Мова йде про використання знань 
і талантів кожного громадянина і досягнення того, щоб жінки тією ж 
мірою, що і чоловіки брали участь у будівництві або рекострукції нашого 
суспільства, вирішенні існуючих проблем і підготовці майбутнього. Для 
того, щоб розвиватися, суспільству необхідно використовувати всі свої 
ресурси і всіх своїх членів. А це означає повну і всеосяжну участь у цих 
процесах жінок і чоловіків. 

Гендерна рівність посідає важливе місце у забезпечені розвитку 
здорового суспільства та знаходиться в центрі політичного та 
соціального прогресу. Результати розвитку не можна максимізувати та 
підтвердити не приділивши належної уваги потребам та інтересам жінок і 
чоловіків [1, с. 36]. 

Ґендер визначають як соціально сконструйовані ролі та обов'язки 
жінок та чоловіків. Концепція гендера також включає можливі 
характеристики, здібності та типову поведінку, притаманну жінкам та 
чоловікам (жіночому та чоловічому роду). Ці ролі та обов'язки 
змінюються з плином часу, а також у різних культурах вони є різними. 
Так склалося, що жінка у суспільному та громадському житті обмежена 
певними рамками дому, сім'ї та родини, тому будь-яка інша діяльність 
для неї є майже недоступною. 
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Для покращення становища жінок, чоловіків, дівчат та юнаків 
великий внесок зробила гендерна рівність. Хоча за останні роки було 
досягнуто значного прогресу у сфері гендерної рівності, проте все ще 
дуже багато залишається зробити. 

Метою політики гендерної рівності та її практичного застосування є: 

 підтримка дівчат та жінок у реалізації своїх людських прав; 

 підтримка рівноправності участі жінок з чоловіками у прийнятті рішень 
для забезпечення стабільного розвитку суспільства.  

Досягнення гендерної рівності є імперативом у справі ефективної 
реалізації людського потенціалу, підвищення гендерної культури в 
суспільстві і перемоги гендерної демократії. В зв`язку з цим активізація 
участі і підвищення ролі жінок в програмах і рішення, пов’язаних із 
забезпеченням сталого розвитку є надзвичайно актуальним завданням 
сьогодення. 

Рівність між жінками і чоловіками є той принцип, який потрібно 
постійно захищати, охороняти і зміцнювати на кожному етапі розвитку 
суспільства, особливо в періоді його транформації. І сьогодні в Україні 
при переході до нової парадигми розвитку необхідно оцінити вплив 
діючої державної політики, законодавства і прийнятих програм на статус 
жінок і чоловіків та їх стосунки; зрозуміти соціальні процеси, що 
відбуваються і визначати напрямки справедливих стратегій гендерної 
політики на шляху до сталого розвитку, які на кожному новому етапі 
розвитку повинні переосмислюватися і переоцінюватися [6, с. 26]. 

Упродовж останніх 20-ти років дослідження гендерної рівності в 
університетах та інших навчальних закладах світу виникли у вигляді 
різноманітних дисциплін. Дослідження проблем жінок стали частиною 
освітніх та дослідницьких програм у США, Франції, Великобританії, 
Канаді, Австралії, країнах Середземномор`я та ін. У нашій країні 
дослідження гендерної рівності розвивається у кількох напрямках: 

 проводяться традиційні дослідження в галузевих соціологіях – сім’ї та 
дозвілля; 

 вивчаються політичні жіночі еліти, політична поведінка жінок; 

 проводяться статистичні вивчення становища жінок – жінка на ринку 
праці (професійні орієнтації, доходи та ін.). 

Для того щоб в Україні законодавчі гарантії ґендерної рівності  
працювали та були підкріплені відповідними соціально-економічними та 
культурно-політичними механізмами, необхідно прагнути до посилення 
соціальної ролі жінки поряд з чоловіком у суспільному житті шляхом 
самоутвердження в діяльності неурядових організацій. Сьогодні 
функціонують майже 700 жіночих організацій із різними рівнями і 
сферами впливу. Все більшу зацікавленість викликає ідея соціального 
діалогу між «діловими» жінками і чоловіками на сторінках 
загальнонаціональної преси, у програмах радіо й телебачення. 
Спостерігається пожвавлення не тільки жіночого руху, а й видавничої 
діяльності у відповідному контексті. 
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В цілому можна підкреслити, що формування сучасного світогляду в 
проблемі гендерної рівності, а також наявність певної кризи у розробці 
теорії вже є свідченням ступеню її розвиненості й теоретичної глибини. 

У розбудові громадянського суспільства в Україні вагома роль 
належить жінкам, які становлять більше половини сукупної робочої сили 
в державі. Чотири п'ятих жінок у працездатному віці належать до 
економічно активного населення, майже половина з них мають вищу та 
середню-спеціальну освіту (серед чоловіків цей показник становить 
35%). Жінки займають значну питому вагу серед тих, хто становить 
основу середнього класу. У 2003 p. майже 68% жінок нараховувалось 
серед представників малого і середнього бізнесу, дві третини - у складі 
фермерів, майже 70% – спеціалістів середньої ланки управління, 
фінансистів та менеджерів. Жінки роблять значні кроки у зміцненні своїх 
позицій у державному житті. В Україні існують об'єктивні умови для 
розвитку демократії саме через активізацію жіночого руху, жіночої 
самосвідомості. За короткий час виникла чимала кількість жіночих 
неурядових організацій, що діють у різноманітних сферах громадського 
життя країни, хоча більшість із них найчастіше за все працює в 
соціальній сфері та у добродійності і майже не впливають на політичне 
життя держави. Це ще раз доводить, що місце жінки у владі в сучасному 
українському суспільстві ще досить незначне [7, с. 157].  

Кінець другого тисячоліття знаменний для України вибором 
гендерного вектору розвитку. У відповідності з зобов'язаннями, вона 
підтримує гендерні стратегії ООН, Ради Європи і світового 
співтовариства. Верховна Рада України, керуючись Загальною 
декларацією прав людини, Конвенцією про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок, ратифікованими Україною міжнародними 
договорами про права та свободи особистості, підсумковими 
документами IV Всесвітньої конференції із становища жінок «Дії в 
інтересах рівності, розвитку та миру» (Пекін, 1995) і постановою 
Верховної Ради України від 12 липня 1995 року «Про рекомендації 
учасників парламентських слухань щодо реалізації в Україні Конвенції 
ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок», надаючи 
особливого значення ролі сім'ї та жінок у політичному, економічному, 
соціальному, історичному і культурному розвитку України, прагнучи 
поліпшення демографічної ситуації, забезпечення реалізації сім'єю своїх 
функцій, а також створення правових та суспільно-економічних умов для 
поліпшення становища жінок, підвищення їх ролі у суспільстві, 
найповнішого розкриття їх інтелектуальних, духовних і творчих 
можливостей, 5 березня 1999 року постановою ғ 475-XVI прийняла 
Декларацію про загальні засади державної політики України щодо сім'ї та 
жінок. Держава взяла на себе обов'язки перш за все забезпечити рівні 
права і можливості жінкам і чоловікам відповідно до основних прав та 
свобод людини, вирішити інші принципові проблеми, пов'язані з 
ліквідацією всіх форм дискримінації щодо жінок. Однак, одного 
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декларування боротьби з дискримінацією недостатньо, процес стримує і 
відсутність закону, що забезпечує гендерну рівність: проект Закону про 
державне забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок, що 
просувається Ініціативною гендерною групою при Верховній Раді і був 
підтриманий учасниками Всеукраїнської національної конференції в 
Судаку 1999 року, повернутий Верховною Радою на доопрацювання і 
поки не прийнятий, а отже немає законодавчих гарантій гендерної 
рівноправності і державного механізму її забезпечення [2, с. 12]. 
Важливою проблемою гальмування даного процесу є також стереотипи, 
які склалися в суспільстві про те, що жінка і влада несполучні. 

Влада і жінка повинні мати перспективу в мінливому світі; жінки не 
повинні бути витіснені з влади лише тому, що суспільство хворіє на 
стару, але виліковну хворобу – патріархальну модель побудови суспільства. 

Таким чином «жіноче питання» у державній політиці досить 
неоднозначне і викликає багато дискусій, особливо серед чоловіків, які 
висувають тезу: «політика – не жіноча справа» [3, с. 5]. У такому випадку 
варто поставити питання: яким повинен бути політик прийнятним для 
українського електорату, якщо цим політиком є жінка? Потрібно 
зазначити, що дослідження українських психологів щодо сприйняття 
політиків, показали дискримінаційне відношення, яке затвердилося в 
суспільстві до жінки-політика. У поєднанні понять «жінка і політика» 
пересічний виборець акцентує увагу саме на статевих характеристиках, 
а отже жінка асоціюється із сім’єю в ролі матері, дружини, господині. 
Тому образ жінки-політика позбавлений виразних рис і не отримує 
належної підтримки. Відомо, що успіх політика залежить у певній мірі від 
симпатій виборців до особи кандидата [5, с. 11]. 

Хоча сьогодні жінка проявляє себе усюди, де раніше неподільно 
панували чоловіки. З середини 90-х років XX століття жінка упевнено 
проявляє себе як лідер і активно просувається кар'єрними і 
професійними сходами. Однак, щоб зайняти відповідне місце у владній 
структурі українські жінки повинні самі прокладати собі шлях у 
чоловічому середовищі та опановувати чоловічі професії, адже у 
сучасних реаліях жінка-політик може покладатися тільки на власні сили 
та вольовий характер.  

На нашу думку на шляху до встановлення ґендерної рівності у 
нашому суспільстві стоять наступні чинники: 

 стереотипи масової свідомості, якi й досі розглядають жінку як слабку 
у порівнянні з чоловіком істоту, яка є другорядною в суспільному, 
політичному та економічному житті, чоловіча ідеологія є породженням 
тоталітарної системи, але виховання спроможне змінити гендерну 
ментальність; 

 кризова економічна ситуація (i особливо безробіття, яке часто 
штовхає жінок на заробітчанство, що нерідко призводить то продажу 
жінок та подальшої сексуальної експлуатації) та переважаючий на 
ринку праці попит на працівників-чоловіків, а не жінок; 

 слаборозвинуте громадянське суспільство, у тому числі пасивність 
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жіночих організацій та окремих жінок у відстоюванні своїх законних 
прав та свобод; 

 відсутність національного механізму щодо забезпечення рівних прав i 
можливостей жінок i чоловіків в усіх сферах суспільного життя. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що з середини 90-х років XX століття 
жінка упевнено проявляє себе як лідер і активно просувається 
кар’єрними і професійними сходами. Однак, щоб зайняти відповідне 
місце у владній структурі чи суспільній драбині, сучасні жінки повинні 
самі прокладати собі шлях у чоловічому середовищі та опановувати 
чоловічі професії. Адже у сучасних реаліях жінка-політик може 
покладатися тільки на власні сили та вольовий характер або й навіть на 
власну сексуальну привабливість чи популярність (у випадку із 
політиками-актрисами чи політиками-співачками). 

Ситуація в сучасній Україні надзвичайно складна у зв’язку із війною у 
східному регіоні. І попри це, для відновлення і розбудови нашої держави, 
одним із пріоритетних завдань є створення і реалізація державної 
програми подолання ґендерної нерівності, адже зміни у становищі жінок 
в Україні можливі лише за умови не декларативної, а послідовної 
державної політики. У той же час, значно активізується громадянсько-
політичний потенціал українського жіноцтва, який закладений у істрично-
архетипній свідомості та реалізується у різних ролях: «берегині роду», 
«козачки» або «непереможної амазонки». А ці ролі заздалегідь скеровані 
на встановлення рівноваги у суспільстві, засновані на людяності, любові 
та миротворчості. 
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