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АНОТАЦІЯ 
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тема: «Роль органів державного управління у забезпеченні реалізації гендерної 

політики  на місцевому рівні» 
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формування, реалізація, політика. 

Об'єкт дослідження − процес формування та реалізації гендерної 

політики. 

Предмет дослідження – практичні механізми та заходи забезпечення 

реалізації гендерної політики на місцевому рівні. 

Мета дослідження - розробка практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення діяльності органів державного управління у забезпеченні 

реалізації гендерної політики на місцевому рівні. 

У кваліфікаційній роботі виконано такі завдання: узагальнення 

теоретичних засад гендерної політики, визначення особливостей формування 

державної гендерної політики в Україні, визначення гендерних проблем 

сучасного українського суспільства, здійснення аналізу ролі органів 

державного управління  та особливостей забезпечення реалізації гендерної 

політики на місцевому рівні, визначення основних напрямків і заходів щодо 

вдосконалення реалізації гендерної політики на місцевому рівні. 

Практичне значення результатів роботи полягає у тому, що вони можуть 

бути використані у вдосконаленні діяльності органів державного управління у 

забезпеченні реалізації гендерної політики на місцевому рівні. 

Рік виконання кваліфікаційної роботи – 2021 р. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Процес соціально-економічної перебудови в Україні 

супроводжується посиленням диференціації суспільства. Одним з її проявів є 

ґендерна нерівність, що нині притаманна всім державам незалежно від 

політичного устрою та рівня соціально-економічного розвитку, і проявляється в 

нерівних можливостях жінок і чоловіків у сфері політики, освіти та зайнятості, 

доходу та власності.  

Цілі Розвитку Тисячоліття, прийняті світовим співтовариством, 

проголошують забезпечення ґендерної рівності одним із пріоритетів 

міжнародного розвитку та індикатором соціально-економічного розвитку 

країни. Специфіка ґендерних проблем в Україні виявляється у тому, що в 

державі не простежується ґендерних відмінностей в доступі до базової освіти, 

для жінок характерні високі, за міжнародними стандартами, рівні економічної 

активності та зайнятості. Проте, ці сприятливі потенційні можливості 

супроводжуються значними ґендерними диспропорціями в політиці та сфері 

державного управління, в можливостях доступу до гідної праці та економічних 

ресурсів. Це зумовлює необхідність ґендерних досліджень, спрямованих на 

забезпечення загальнолюдської справедливості щодо рівних прав та 

можливостей особи, незалежно від статі, соціального розвитку суспільства та 

економічного зростання держави на основі ефективного використання 

людського потенціалу. Оскільки жінки становлять більше половини населення 

України, перехід до демократичного суспільства і ринкової економіки потребує 

їх рівноправного представництва в житті країни.  

Важливою причиною необхідності забезпечення рівних прав чоловіків і 

жінок є розвиток публічно-суспільних відносин Будь-яка державна влада 

зобов’язана відповідати на запити населення і його суспільних груп. Населення 

не є однорідним, воно поділяється відповідно до різних індикаторів: статі, віку, 

освіти, мови тощо. Державна політика, спрямована на переважне забезпечення 
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інтересів однієї із суспільних груп, яка виокремлюється такими індикаторами, 

не може бути ефективною. В однаковій мірі це твердження стосується і 

гендерного аспекту. 

Розуміння цього є важливим для прийняття зважених законодавчих 

рішень, які однаково стосуються як розвитку суспільних відносин, так і оцінки 

минулого позитивного і негативного досвіду. Реальна підзвітність влади 

суспільству в цілому допомагає знайти більш оптимальні і прийнятні механізми 

впровадження державних планів і програм, робить їх більш „заземленими”. 

В світовій практиці вже існує значна теоретична та методична база з 

цього питання. Основи ґендерних досліджень сформовані зарубіжними 

науковцями Дж.Анкером, Т.Верленом, К.Делфі, М.Кіммелом, Дж.Скотт, 

Х.Хартман.   

Серед вітчизняних авторів, які працюють над вивченням специфіки 

формування гендерної політики  української держави, жіночим політичним 

лідерством, гендерними стереотипами та міфами масової свідомості, можна 

назвати В. Агєєва, Т.Мельник, Л. Кобилянську, К.Б.Левченко, Н. Грицяк 

О.Кулачек, С.Плотяна, М.Скорик, Л.Малес, В. Буроменського, С.Оксамитну, 

О.Суслову, Ю.Галустян,   Е.Плісовську, Н.Римашевську,  Т. Хомуленко та 

інших. 

Метою дослідження є розробка практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення діяльності органів державного управління у забезпеченні 

реалізації гендерної політики на місцевому рівні. 

Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання: 

- узагальнення теоретичних засад гендерної політики; 

- визначення особливостей формування державної гендерної політики в 

Україні; 

- визначення гендерних проблем сучасного українського суспільства; 

- здійснення аналізу ролі органів державного управління  та особливостей 

забезпечення реалізації гендерної політики на місцевому рівні; 

- визначення основних напрямків і заходів щодо вдосконалення реалізації 
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гендерної політики на місцевому рівні. 

Об'єкт дослідження − процес формування та реалізації гендерної 

політики. 

Предмет дослідження – практичні механізми та заходи забезпечення 

реалізації гендерної політики на місцевому рівні. 

Методи дослідження. У роботі використані такі методи дослідження: 

аналізу і синтезу; узагальнення та аналізу; індукції, дедукції та моделювання.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі 

визначені основні напрямки реалізації гендерної політики. Зокрема, основні 

положення наукової новизни одержаних результатів полягають в тому, що: 

удосконалено: 

- основні механізми забезпечення гендерної рівності. До них 

належать   відповідні президентські, парламентські та урядові структури. Ними 

можуть бути  спеціальні ради чи комісії та державні органи. Парламенти 

створюють комітети, групи, комісії чи обирають уповноважених з гендерних 

питань. Практикується також встановлення певних квот резервування для 

жінок парламентських та урядових місць.  

дістали подальшого розвитку: 

- формування нового погляду на жіночий потенціал України. Він має 

стати частиною розбудови громадянського суспільства, яке грунтується на 

загальновизнаних принципах демократії, передусім на принципі рівності 

чоловіків та жінок, закріпленому у статті 24 Конституції України. Розбудова 

„гендерно збалансованого” суспільства є довготривалим процесом. Він 

потребує як фінансово-правового супроводу, так і просвітницьких заходів щодо 

актуалізації громадської думки з питання рівного представництва жінок і 

чоловіків у громадянських та державних інститутах. 

Апробація результатів. Дослідження пов’язано з науково-дослідною 

роботою кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту 

Національного університету цивільного захисту України. Результати 
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дослідження були оприлюднені на науково-практичній конференції та на 

засіданнях кафедри. 

У першому розділі розглянуто основні етапи розвитку світової теорії 

гендеру, з’ясовано історичні передумови формування гендерної нерівності у 

суспільстві, досліджено особливості формування державної гендерної політики 

в Україні. 

У другому розділі узагальнено гендерні проблеми сучасного українського 

суспільства, досліджено суб’єкти державного управління процесами реалізації 

гендерної політики на різних рівнях, а також проаналізована співпраця органів 

державного управління з неурядовими організаціями у формуванні та реалізації 

гендерної політики. 

У третьому розділі запропоновано основні напрямки реалізації гендерної 

політики. 

Практичне значення результатів роботи полягає у тому, що вони можуть 

бути використані у вдосконаленні діяльності органів державного управління у 

забезпеченні реалізації гендерної політики на місцевому рівні. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

1.1. Основні етапи розвитку світової теорії гендеру 

 

Характерною особливістю сьогодення є розгляд прав людини в контексті 

розвитку людини і суспільства. І хоча прогрес в галузі прав людини вважається 

одним з основних досягнень ХХ ст., основний принцип прав людини – гарантії 

свободи, добробуту та гідності для всіх людей – поки що не реалізований. 

Серед тих „свобод”, які входять в контекст принципу прав людини, свобода від 

дискримінації, в тому числі за ознакою статі, є першою  Держава, яка гарантує 

права людини і реально дбає про їх забезпечення, повинна визнати гендерний 

принцип складовою своєї державної політики. 

За декларативним визначенням людські права мають універсальний 

характер, який полягає в тому, що всі люди визнаються рівними, мають 

цінність як людська особистість та невід’ємні права. Але ця концепція 

універсальності прав не завжди визнавалась державами, особливо коли  йдеться 

про права жінок, а точніше, про їх порушення. 

Загальні принципи і норми прав людини почали формуватися під 

впливом революцій в Старому та Новому світі наприкінці ХVІІІ ст. Саме тоді 

з’явились перші офіційні юридичні документи з прав людини. До них належать 

насамперед Конституція США (1787р.) і Декларація з прав людини та 

громадянина (Франція, 1791р.). Остання зокрема , викликала незадоволення 

серед прогресивних жінок, оскільки в ній принижувались їхні права. І у 1791р. 

француженка Олімпія де Гуж оприлюднила свою „Декларацію прав жінки і 

громадянина”, за що і була закатована. 

Одним із перших, хто доводив необхідність рівноправності статей в 

суспільстві, був Платон (діалог „Держава”): „Однакові природні властивості 

зустрічаються у живих істот обох статей, і за своєю природою як жінки, так і 

чоловіки можуть брати участь у всіх справах  [9, с. 13 ]. 
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Практична спроба зміни сталої соціостатевої патріархальної моделі 

(чоловік –суспільство; жінка – дім) була зроблена представниками утопічного 

соціалізму Шарлем Фур’є та Робертом Оуеном. Шарль Фур’є вважав, що 

становище жінки в суспільстві визначає рівень його розвитку, а визнання прав 

жінки є головною умовою соціального прогресу в цілому. Ш.Фур’є  та Б.Оуен 

соціальні відносини виводили з відносин сімейних. У комунах, які відображені 

в їх працях, жінки мають рівні політико-юридичні права, права на отримання 

освіти, а домашня робота розподілялася досить егалітарно [9, с. 13 ].   

Інтелектуали епохи Просвітництва Вольтер, Руссо, Дідро, Монтеск’є 

пристрасно критикували сучасну їм систему виховання жінок, феодально-

становий шлюб, принизливість для жінок деяких цивільних законів і звичаєвих 

приписів. Просвітницька теорія “природного права“ та її модифікована теорія 

“природного поділу“ в соціостатевих ролях трактували людину як суспільного 

суверена, незалежно від походження, суспільного становища, майна. Для Руссо, 

наприклад, раціональний чоловік доповнює емоційну жінку. Водночас 

прихильники цих теорій, ґрунтуючись на ідеї “природного поділу“, відмовляли 

жінкам у громадянській суспільно-політичній дієздатності, обґрунтовували 

жіночу нездатність бути суб’єктом історії. 

У XIX ст. правовий статус жінок був дієвим чинником їхньої 

дискримінації. Право законодавчо фіксувало підпорядковане становище жінок. 

Тому чинні правові норми надзвичайно гостро критикували як організований 

жіночий рух, так і в середовищі ліберальних та соціал-демократичних 

організацій. Одним з парадоксів XIX – початку XX ст. є разюча суперечність 

між двома офіційними варіантами суспільного трактування жінок. Перший – 

романтично-галантний, який існував переважно у сфері емоційного сприйняття 

жінок, культивувався в літературі, салонно-побутовому житті. У рамках цього 

варіанту витворилися поширені суспільні міфологеми про високий статус жінки 

в сім’ї, передусім як матері, про “природність”, універсальність і незмінність 

поділу суспільних ролей між статями та про небезпеку, яку несе руйнування 

цього “природного” поділу. Другий варіант – чинне законодавство. 
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Найхарактернішою рисою правового становища жінок у державах 

європейського та північноамериканського континентів була обов’язкова 

юридична опіка батька над дочкою, згодом чоловіка або іншої особи чоловічої 

статі. Попри велику різноманітність правових норм і практик їх застосування, 

можна виділити загальну закономірність: у правових системах жінки суспільно 

не існували як повноцінні правоздатні особи (винятком були хіба що жінки на 

престолах), мали нерівну порівняно з чоловіками правову дієздатність. 

Починаючи з кінця XVIII ст. патріархальне право не тільки критикували, а й 

робили спроби його модифікувати. Зокрема, Французька революція, 

започаткувавши значні зміни в європейській континентальній правовій системі, 

захитала стереотипи суспільного трактування жінок. 1789 р. Олімпія де Гуж 

маніфестаційно проголосила ідею рівності та свободи в “Декларації прав жінок 

та громадянок”. Їй належить афористичний вислів: “Якщо жінки мають право 

виходити на ешафот, то вони можуть виходити й на трибуну”. 

Декрет 20 вересня 1792 року встановлював громадянську дієздатність 

жінок від двадцяти одного року. Узаконення розлучень у Франції 1792 р. 

ударило по правових підвалинах сімейного деспотизму, було однією з причин 

зміни поглядів на сім’ю – її почали трактувати як своєрідну корпорацію. Крім 

того, позашлюбні діти дістали юридичну змогу претендувати на спадщину. 

Законодавства практично всіх країн закріплювали панівне становище 

чоловіка в сім’ї, нерівність майнових прав жінок, а владу родичів над дітьми 

фактично зводили до батьківської влади. Особливо дискримінаційним цивільне 

право було щодо одружених жінок, для яких після шлюбу, власне, наставала 

“громадянська смерть”. Вони не могли контролювати свої фінансові 

надходження, розпоряджатися власністю, що юридично належала їм, вибирати 

місце проживання, підписувати папери, давати свідчення, отримувати без 

дозволу чоловіка паспорт тощо. Жінка – юридична особа, була водночас 

виробничо несамостійною, а це  суттєво обмежувало її права. 

Найдискримінаційнішими щодо жінок були параграфи, де йшлося про їхню 

правову дієздатність, зокрема право бути свідком, опікуном [43, с. 186 ]. 
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Всі ці події  вплинули на думку видатних мислителів та політиків ХІХ – 

першій половині ХХ ст. з суфражизму – жіночого руху за отримання права 

голосу на виборах. Суттєвий злам у цій сфері припадає на часи активного 

розвитку капіталізму – першу половину ХІХ століття. 

Саме в ці часи розгорталися два різних, але рівною мірою значущих як 

для суспільства в цілому, так і для жінок зокрема процеси  - масове поширення 

жіночої праці і поступове встановлення контролю за народжуваністю. Перший 

супроводжувався кризою родини в найнижчих  прошарках міської громади, а 

крім того, перетворював жінку на конкурента чоловікам на ринку праці, 

загострював напруженість у соціальних відносинах між статями. „Протягом 

дев’ятнадцятого століття жінки в багатьох країнах домоглися: права на освіту; 

права на рівну з чоловіком працю та заробітну плату; права голосу а права бути 

обраними до різних гілок влади спочатку на місцевому, локальному рівнях, а 

потім й до вищих ешелонів влади; прав брати участь  у діяльності професійних 

та громадських організацій, а також права на утворення власних жіночих 

організацій; права на розлучення та рівних прав у шлюбі; права на 

використання контрацептивів; права на державну допомогу по вагітності та 

пологах, відпустку по догляду за дитиною” [34 ]. 

У Франції жінки отримали право голосу тільки через 150 років після 

Великої французької революції. В цілому в світі ситуація залишалася 

незмінною. У Швейцарії лише 1968 р. чоловіки-парламентарії після багатьох 

невдалих спроб проголосували за надання жінкам виборчих прав, тим самим 

визнавши їх особистостями та  повноправними громадянами [9, с. 14 ].   

Жінки, що здобули повноцінну вищу освіту у XIX ст., були радше 

юридичним і культурним прецедентом. Бо більшість вищих навчальних 

закладів взагалі забороняли жінкам претендувати на вступ до них. Але, попри 

заборони, декому все ж вдавалося стати “вільними слухачками” і навіть 

здобути диплом про вищу освіту. 

Серед перших жінок з України, що отримали дипломи про вищу освіту, – 

Софія Ковалевська (згодом стала першою жінкою, удостоєною звання 
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почесного члена Паризької академії), Олександра Єфименко, Софія 

Окуневська, Софія Русова, Софія Щербина та інші.  

Історія становлення й розвитку ідеології фемінізму в Україні є частиною 

європейської історії ідей, хоч вона ще малодосліджена та маловідома. 

Формування ідеології фемінізму в Україні зумовлене насамперед умовами 

державно-політичного життя. 

Ідея емансипації жінки в Україні постає як складова частина світогляду 

романтизму. Українська романтична інтерпретація проблеми “жінка та 

суспільство“ початково базувалися на наукових дослідженнях становища 

української жінки-селянки в творах М. Максимовича, Л.Боровиковського та М. 

Костомарова; на літературних творах Т. Шевченка, Марка Вовчка, Ганни 

Барвінок, де виразно переважали лірично-ідеалізовані та епічно-героїчні жіночі 

образи [43, с. 207 ]. 

Ідеї фемінізму пронизували творчість Олени Пчілки, Ольги Кобилянської 

та Лесі Українки. Важливим було й те, що біля джерел формування ідеології 

українського жіночого руху були М. Драгоманов, І. Франко, М. Грушевський, 

М. Павлик – громадські діячі, політики, інтелектуали-науковці, які не тільки 

радили, спрямовували, а й самі безпосередньо розробляли концептуальні засади 

цього руху. 

У перші десятиріччя ХХ ст. під впливом загальнодемократичних змін і 

під тиском вимог жіночого руху в багатьох країнах жінки отримали повноцінні 

громадянські, зокрема політичні, права. Насамперед виборчі права здобули 

жінки Нової Зеландії (1893 р.), Австралії (1902 р.), Фінляндії (1906 р.), Норвегії 

(1913 р.). 1915 р. до них долучилися жінки Данії, 1917 р. – Канади, Голландії та 

післяреволюційної Росії. 1918 р. виборчі права надали жінкам Англія, 

Німеччина, Ірландія, Люксембург та Польща, 1920 р. – США.  

Ще у 1792 р. Олімпія де Гуж у "Декларації прав громадянки" писала, що 

лише активна участь у житті нації чоловіків і жінок може гарантувати її 

свободу, рівність і справжнє братерство. "Із спільноти чоловіків і жінок 

складається нація, на якій ґрунтується держава; законодавство повинно бути 
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вираженням волі цієї спільноти… Усі громадянки і всі громадяни повинні 

відповідно до своїх здібностей мати однаковий доступ до всіх суспільних 

посад… тільки одна відмінність – їхні здібності та таланти можуть слугувати 

мірилом для їх вибору…Конституція… не дійсна, якщо над її створенням не 

працювала більшість індивідуумів, з яких складається нація…" [16, c. 8] – 

стверджується у "Декларації прав громадянки”. 

ХХ ст. породило низку тоталітарних систем (найяскравіші зразки – 

фашистська Німеччина та соціалістичний СРСР). Ці країни-системи, на перший 

погляд такі різні, витворили, зокрема, дуже подібні концепції про суспільне 

призначення чоловіків та жінок. Тоталітарні режими насамперед знищували 

громадські організації, основними завданнями яких була боротьба за 

громадянські права, зокрема за суспільну рівноправність жінок [43, с. 193 ]. 

Міжнародне співтовариство постійно шукає шляхи розбудови сталого 

розвитку людства. Визначаючи рівні права чоловіків та жінок  одним з 

основних факторів стабільності у світі, 1948 р. ООН прийнято основний 

документ – Загальну декларацію прав людини, яка наголошує: „Усі люди 

народжуються вільними та рівними у своїй гідності та правах”, у преамбулі 

якої підкреслювалось, що вона повинна стати стандартом, прагнути якого 

повинні всі народи та держави. В конституціях близько 100 країн, у тому числі 

й України, закладені фундаментальні положення Декларації з прав людини. 

Сучасна гендерна свідомість в Україні бере коріння з радянських часів. У 

радянській державі рух за права жінок одержав назву „Жіноче питання”, яке 

розв’язувалося радянськими методами: повсюдно були створені комітети жінок 

різних рівнів; видані закони, що надавали жінкам рівні з чоловіками права; їхня 

професійна діяльність усіляко заохочувалася; розвивалася мережа побутового 

обслуговування тощо. Фактично до початку 80-х років  ХХ століття проблема 

гендерної стратифікації суспільства не сприймалася всерйоз дослідниками і 

теоретиками на всьому радянському просторі: жінки разом із чоловіками 

становили єдиний робітничий клас або ж соціально-професійне становище 

жінки визначалося походженням її родини, під яким розумілася позиція 
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чоловіка.  Незважаючи на наявність реальної нерівності можливостей в 

радянському суспільстві, „жіноче питання” було оголошено вирішеним, а будь-

яке обговорення становища жінок стало закритою темою. І зараз, коли 

розроблена на Заході концепція гендеру переноситься на пострадянську 

дійсність, більшість людей автоматично відносять її до розряду суто „жіночих 

проблем”, надаючи їх вирішення самим жінкам. Через це кожного разу, коли 

йдеться про поняття гендеру в сучасних умовах, доводиться постійно 

переборювати існуючий стереотип „жіночого питання”, підкреслюючи тим 

самим, що гендерні проблеми є насамперед проблемами соціальними, тобто 

проблемами не лише жінок, а й чоловіків, проблемами всього суспільства, які 

не зводяться тільки до взаємовідносин фізіологічних статей і розподілу ролей у 

відтворенні народонаселення  [9, с. 6 ]. 

За часів комуністичного правління було введено різноманітні типи 

представництв, зокрема, за гендерною та національною належністю, у певних 

центральних та місцевих керівних органах. Щоправда таке представництво 

базувалось лише на партійній належності і та підтримці, а не компетенції та 

вміннях людин і тому у більшості випадків ці представники сприймалися як 

формальні і непродуктивні „висуванці”. Їх використовували лише для звітності 

та статистики. Тому не дивно, що після 1990 р. ідея квотного представництва 

жінок, або „позитивної дискримінації” чи „спеціальних заходів”, направлених 

на представництво жінок була відкинута політичною елітою та широкою 

громадськістю. Ці складні уроки минулого постійно згадуються  у дискусіях 

щодо позитивних дій, хоча колишня практика не мала нічого спільного з 

підходом до прав людини  [19, с.119 ].   

Конституція (Основний Закон) Української радянської соціалістичної 

республіки 1978 р. також містила положення за своїм змістом аналогічні 

положенням Конституції СРСР 1977 р., що було закономірним для 

законодавства республіки колишнього Союзу. Офіційна ідеологія 

рівноправності  маскувала фактичну дискримінацію жінок у всіх сферах життя  

і патріархальну ідеологію  щодо їх сімейного призначення. 
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Сучасний традиційний консерватизм щораз більше схиляється до 

використання окремих положень лібералізму. Свідченням цього є Апостольське 

звернення Папи Івана Павла II “Mulieris Dignitatem“ (1988 р.) та Послання “До 

жінок“ (1995 р.). Папа визнав суспільне приниження та дискримінацію жінок в 

історичному минулому. Він писав: “Жінки зробили такий самий вклад в 

історію, як і чоловіки, а діяли частіше в складніших умовах…, часто 

перебували у невигідному становищі, оскільки були вилученими з позицій 

рівних можливостей; їх недооцінювали, ігнорували і перешкоджали їхньому 

інтелектуальному внескові. Сумно, що дуже мало жіночих надбань в історії 

змогла зареєструвати сама історична наука“. Визначено також сучасні завдання 

– домогтися правдивої рівності в кожній сфері: належна оплата за роботу, 

захист матерів, які працюють, чистість і прозорість у розвиткові кар’єри, 

подружня рівність у сімейних правах, захист жінок від сексуального насильства 

[42, с. 207 ]. 

Концепція ґендеру стала загальновизнаним досягненням 

неофеміністського руху, що розгорнувся в 60–70-х роках на Заході. Цей рух, 

врешті-решт, змінив уявлення про зміст демократії, змусив побачити 

багатобарвність соціального простору. До 60-х років ХХ століття всі 

дослідження гуманітарних наук були андроцентричними і здійснювали їх з 

позицій чоловічого домінування в суспільстві. Фемінізм першої хвилі увів 

жінку та жіночу проблематику у предметне поле цих дисциплін. 

Неофеміністський рух 60–70-х років запропонував новий дискурс. Почався 

активний пошук моделі рівних можливостей чоловіків і жінок. Рівень таких 

досліджень характеризувався передусім критикою сучасної суспільної науки, 

що заважає продуктивному виникненню нових відповідних дійсності знань про 

стан жінки та чоловіка в суспільстві. Наукові дослідження стимулювали зміни в 

масовій свідомості в напрямку критики сексизму, для якого характерні: 

- неувага до жінки, про яку згадують лише тоді, коли це вигідно для 

чоловіка; 
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- ідея про те, що в будь-яких проявах чоловік – це норма, а жінка – 

відхилення; чоловіча природа протиставлена жіночій. 

На початку 80-х років відбувається інтеграція жіночих досліджень у вищу 

освіту в ряді країн, а також триває процес створення так званих “ґендерно 

збалансованих навчальних планів” за допомогою введення нового знання про 

жінок у традиційні соціальні та гуманітарні предмети. Основною метою цього 

періоду була загальна інституалізація жіночих досліджень у систему вищої 

освіти. Цей період дістав назву мейнстріму 

Процес формування мережі ґендерних досліджень розпочався в 1980-х – 

1990-х роках у країнах Західної Європи. Поступово в європейських країнах 

відкриваються дослідницькі організації, в назвах яких є термін “ґендер”. 

Ґендерні дослідження заохочують до роздумів більше, ніж класичні 

традиційні феміністичні студії, бо вибудовують свою методологію на основі 

дослідження стосунків статей, їх взаємопов’язаності, припускають дослідження 

і жінок, і чоловіків. 

Особливістю вибору предмета та об’єкта ґендерних досліджень стає 

принциповий підхід до вивчення не статі як такої, а дослідження 

взаємопов’язаності статей   [42, с. 88 ]. 

За свою багатовікову історію люди навчилися долати різноманітні 

перешкоди. Найчастіше нерівність чоловіків і жінок у сфері економіки, 

політики, культури пояснювалася природними відмінностями між чоловіком та 

жінкою. Під “природним” при цьому розуміють вроджені й незмінні прояви. 

Якщо “природу” змінити неможливо, то наявний стан речей залишиться 

незмінним. Методологічний пошук ґендерних дослідників дійшов висновку, що 

поставив під сумнів історичну та культурну непохитність становища чоловіків і 

жінок, залежно від їх “природного призначення”. Були розмежовані поняття 

біологічної статі та статі соціокультурної за допомогою терміна, поняття та 

конструкту “ґендер”. 

Термін “ґендер” спочатку використовувався в лінгвістиці на позначення 

граматичної категорії “роду”. В новому, не граматичному, сенсі це поняття 
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використав психолог Роберт Столер 1968 року. Він зробив це для того, щоб 

розрізняти “маскулінність” (мужність) та “фемінінність” (жіночність) як 

соціокультурні характеристики чоловічого й жіночого [42, с. 94 ]. 

Ґендерна політика в країнах Європейського Союзу пройшла декілька 

етапів розвитку: від політики поліпшення становища жінок та політики в 

інтересах жінок до політики забезпечення рівних прав та можливостей. На 

початку дев’яностих років ХХ ст. у Європейському Співтоваристві було 

створено першу європейську мережу експертів з питань залучення жінок до 

процесу прийняття рішень, яка здійснювала моніторинг цих процесів у країнах 

Євросоюзу. На 1996–2000 рр. було прийнято Програму дій. Декларації, 

підписані 1992 р. в Афінах та 1999 р. в Парижі, також підкреслюють значення 

ґендерного балансу. Країни, які хочуть вступити до Європейського Союзу, 

повинні запроваджувати законодавство ЄС стосовно рівних можливостей та 

розділяти цілі ЄС щодо вирівнювання ґендерного балансу в країнах.  

Окрім структур Європейського Союзу, важливе значення мають також 

інституції та діяльність Ради Європи, яка об’єднує абсолютну більшість країн 

континенту і членом якої Україна є з 1996 р., а також Організації з безпеки та 

співробітництва в Європі. Рада Європи займається розробкою засад гендерної 

політики вже понад 25 років. Так, після трьох десятиліть існування Ради 

Європи як перший інституційний механізм щодо ґендерної рівності був 

створений Комітет із статусу жінок (1979 –1981). У 1981 р. Комітету було дано 

назву Комітет з питань рівності жінок та чоловіків (1981–1986). Нині у складі 

Ради Європи діє Керівний комітет з питань рівноправності між жінками та 

чоловіками. З 1992 р. він працює у системі Директорії з прав людини. Саме в 

Раді Європи виникло поняття “паритетної демократії”. Важливу роль у 

формуванні ґендерної політики на європейському рівні відіграють конференції, 

які проводяться Радою Європи на рівні міністрів з різних аспектів ґендерної 

проблематики (1986 р.,1989 р., 1993 р.,1997 р., 2003 р.). Країни – члени Ради 

Європи, в тому числі й Україна, погодилися взяти на себе зобов’язання щодо 

посилення ґендерної рівноправності, що підтверджується міжнародними, 
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національними та секторними угодами. В їх рішеннях підкреслюється, що 

ґендерна рівноправність пов’язана з фундаментальними уявленнями про якість 

соціальної справедливості, прав людини та природи демократії. Крім того, 

залучення обох статей до формування політики дозволяє формувати більш 

ефективну політику, яка більш відповідає потребам структурованого 

громадянського суспільства.   

Рівність статей закладена в основу всіх свобод людини. У Доповіді про 

розвиток людини, підготовленій Програмою розвитку ООН, виділено сім 

основних свобод: 

- свобода від дискримінації – за ознакою статі, расової, етнічної, 

національної належності або релігійних переконань; 

- свобода від злиденності: право на гідний рівень життя; 

- свобода розвитку і реалізації людського потенціалу; 

- свобода від страху – від погроз, особливої небезпеки, від катувань, 

свавільних арештів та інших актів насильства; 

- свобода від несправедливості і порушень законності; 

- свобода думки, слова, участі в процесі прийняття рішень і формування 

асоціацій; 

- свобода достойно працювати, не піддаватися експлуатації. 

Міжнародний досвід гендерних перетворень свідчить, що це об’єктивний 

процес, який передбачає суспільний і державний погляд на життя обох статей 

як рівних, збалансованості можливості їх розвитку, долання всіх форм 

історичної несправедливості щодо ставлення до них і оцінки результатів їхньої 

діяльності, забезпечення умов для само творення і самовираження Жінки і 

Чоловіка як рівних у правах, свободах, обов’язках та відповідальності [36, с. 7]. 

Підходи до гендерної стратегії вироблені у міжнародних документах, які 

повинні бути основою для національної стратегії з цього питання. Виділяються 

позитивні (вживати заходів) та негативні (утримуватися від дій) обов’язки 

держав, які реалізуються через розробку національного законодавства, 
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насамперед прийняття спеціальних гендерних законів, та вироблення 

інституційних механізмів забезпечення рівності обох статей.  

Національне гендерне законодавство почало створюватися насамперед у 

країнах стійкої демократії: Швеція (1972 р., Акт про рівність чоловіків і жінок у 

праці), Данія (1978 р. Закон про рівність статей), Норвегія (1978 р., Закон про 

рівність між статями). Нині відбувається оновлення законів, викликана 

соціально-економічними та політичними змінами.  Відчувається також вплив 

глобалізаційних процесів. Характерним також є поширення сфери впливу 

гендерного законодавства, яке поступово поширюється на всі сфери життя. 

Країни Східної Європи створювати гендерне законодавство почали в 

кінці 90-х років минулого століття. 

До основних механізмів забезпечення гендерної рівності належать   

відповідні президентські, парламентські та урядові структури. Ними можуть 

бути  спеціальні ради чи комісії та державні органи. Парламенти створюють 

комітети, групи, комісії чи обирають уповноважених з гендерних питань. 

Практикується також встановлення певних квот резервування для жінок 

парламентських та урядових місць. Хоча ця проблема є дискусійною, 

сприймаючись багатьма як відхід від ідеї рівності. 

Різними є й підходи до необхідності створення спеціальних урядових 

структур із рівності статей. Основною є тенденція до перебудови системи 

управління в напрямі посилення гендерної складової   Найбільш типовим є  не 

створення спеціальних міністерств (Канада), а розширення компетенції з 

гендерних питань у діяльності галузевих структур. Вводяться посади радників 

(Норвегія, Канада), створення при урядах комітетів, комісій чи робочих груп, а 

також спеціальних служб з питань гендерної рівності. На регіональному рівні 

найпоширенішою формою забезпечення гендерної рівності є створення 

спеціальних комітетів, введення посад експертів. 
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1.2. Історичні передумови формування гендерної нерівності у 

суспільстві 

 

За останні століття статус жінок помітно змінився. Те, що ми зараз 

сприймаємо як даність для жінок – можливість навчатися в університеті, право 

на спадок, виборче право, працевлаштування на ринку праці, виборювалося 

протягом довгих років у різних країнах світу. Якраз фемінізму слід завдячувати 

у такому прогресі. Фемінізм – соціальна теорія і критика патріархату як 

несправедливого суспільного устрою та рух, який бореться за подолання 

гендерної дискримінації та несправедливості. Фемінізм – це боротьба за рівні 

права і можливості жінок і чоловіків. Фемінізм розглядають, беручи до уваги 

різноманітні культурні контексти, економічні, політичні і соціальні умови. 

Тому слід говорити радше про фемінізми, а не про одне явище. Прийнято 

(зокрема, на Заході) виділяти так звані три хвилі фемінізму – етапи боротьби 

жінок за свої права.  

Перша хвиля фемінізму починається від суфражизму (боротьби за право 

голосу, 1830-ті роки) і триває приблизно до другої світової війни, коли жінки 

так званого західного світу добилися свого. Нова Зеландія першою у світі 

надала жінкам право голосу в 1893 році. Через рік відзначилася Австралія. У 

Європі першою була Фінляндія – 1905 р. Далі пішли інші Скандинавські 

країни, решта Європи. Право на власність, вищу освіту та професійну 

зайнятість – інші нагальні питання першої хвилі фемінізму. Уперше 

європейські університети відкрили двері для жінок лише в кінці 19 століття. У 

США навіть до середини минулого століття ситуація була не надто 

перспективною. Так, у медичних, економічних і юридичних вузах наприкінці 

1960-х років жінки становили лише від 5 до 8 % студентів. А у відомому 

Гарварді, який нині очолює жінка, якихось 50 років тому викладачами були 

виключно чоловіки. Але, як засвідчили результати першої хвилі фемінізму, 

вища освіта – важливий крок для жінок у доступі до публічного життя. Окрім 

того, не всі ініціативи або рухи за права називають себе феміністичними, хоча є 
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такими за суттю. Не всі жінки, які боряться за свої права, позначають себе як 

феміністки – комусь це слово, яке не так давно (років 50 тому) почало активно 

вживатися, незнайоме. Навіть слово «фемінізм» ужив уперше у 1837 році 

французький мислитель Франсуа Марі Шарль Фур’є. Зокрема, він заявляв, що 

розширення прав жінок є умовою соціального прогресу. Британський економіст 

і філософ Джон Стюарт Мілль у праці «Про підпорядкування жінки» (1861) 

писав, що «законодавча підтримка підпорядкування однієї статі іншій – 

шкідлива і є однією з головних перешкод на шляху до загальнолюдського 

удосконалення». А у 1867 році він представив у парламенті петицію на користь 

виборчих прав жінок. Чоловіків, які боряться поряд із жінками за гендерну 

рівність, називають феміністами або профеміністами.  

Друга хвиля фемінізму представлена розмаїттям проблематики. Вихід 

жінок на ринок праці, гідна оплата праці, неоплачувана домашня праця, 

соціальна підтримка з боку держави – далеко не все. «Особисте є політичним» – 

відомий слоган активісток, які ставили на політичний порядок денний питання 

насильства щодо жінок, як у сім’ї, так і в робочому середовищі.  

Третя хвиля пов’язана з епохою постмодернізму і постструктуралізму – 

це 1990-ті роки. Оскільки активізм не забезпечив повністю очікуваних 

результатів, змінюється підхід до постановки проблеми. Теорія влади Мішеля 

Фуко застерігає: навіть якщо нас напряму не контролюють, своїм активізмом 

ми вписуємося у владну систему, граємо за її правилами. Тому боротися не має 

великого сенсу.  

Перша хвиля – найбільш успішна. Прикметно, що з часом усе більше 

проблем жінок осмислюються, обговорюються і критикуються, тому теорія і 

практика набувають різноманітних форм [9]. Беручи до уваги все вище 

зазначене, найбільш вдалим визначенням фемінізму ми вважаємо таке: 

фемінізм – це науковий напрям, суспільний рух, течія, ідеологія якої полягає в 

утвердженні в суспільстві стану поваги та рівності між чоловіками та жінками, 

можливості реалізації, росту та розвитку у будь-якій сфері життя незалежно від 

віку, статті, зовнішніх ознак чи інших характеристик.  
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Самі жінки заявили про себе активною участю у Великій Французькій 

революції, започаткували жіночі клуби, журнали. Француженки, не 

протиставляючи себе чоловікам, звертали увагу на свою безправність. Але 

революційна влада, оцінивши громадську активність жінок, не змогла 

протистояти патріархальній традиції, впливу католицької церкви, щоб визнати 

жінок самостійним суб’єктом історії, віднести їх до категорії «вільних» і 

«рівних». І це спричинило виникнення нового суспільного явища – фемінізму – 

як руху на захист політичних і громадянських прав жінок.  

Першим документом фемінізму вважають «Декларацію прав жінки та 

громадянки», написану француженкою Олімпією де Гуж у 1791 p., в якій було 

заявлено, що жінка має такі самі права на свободу, володіння власністю, як і 

чоловік. Але на заваді цьому стоїть «тиранія сильної статі». Декларація 

викликала в суспільстві потужний спротив, особливо фраза: «Якщо жінка має 

право зійти на ешафот, то вона повинна мати право зійти і на трибуну». 

Пізніше, в 1793 p., Конвент ухвалив рішення про заборону жіночих клубів, а 

через два роки заборонив жінкам збиратися у громадських місцях. 

Громадянський кодекс проголосив, що жінка не має жодних громадських прав 

та повинна підкорятися своєму чоловікові. Тобто ідеал «свободи, братерства та 

рівності» був призначений регулювати відносини тільки між чоловіками. Це ми 

можемо окреслити як перший етап, а саме період зародження думок про 

рівність та зростання невдоволення щодо дискримінації жіночої статті. Усі дії, 

що відбувалися до цього ще з XV ст., можна лише називати протофемінізмом, 

адже намагання змінити тодішній суспільний лад були доволі слабкими.  

Другий етап. Наприкінці XVIII ст. ідеї фемінізму заявили про себе у 

Великобританії передусім завдяки зусиллям журналістки Мері Волстонкрафт. 

У 1827 р. у м. Сенека-Фоллзе (США) відбувся перший з їзд американських 

феміністок, на якому було висловлено протест проти дискримінації жінок, 

прийнято Декларацію прав жінок. У середині XIX ст. боротьба за надання 

жінкам виборчого права стала провідною ідеєю фемінізму.  
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У тогочасному фемінізмі чітко окреслилося три напрями: суфражизм 

(англ. suffrage – виборче право) – рух за надання жінкам права обирати; 

гуманістичний, який звільнення жінки вбачав у розвитку її інтелекту, 

підвищенні грамотності; марксистський, згідно з яким становище жінки-

робітниці зумовлене класовими причинами, тому боротьба за її звільнення 

збігається із загальним завданням звільнення пролетаріату. У зв’язку з цим 

окремого жіночого питання не існує, воно вирішуватиметься разом із 

вирішенням проблем пролетаріату.  

Отже, за одне століття фемінізм поширився в цьому світі, вперше 

порушивши питання про права жінки, рівність статей, сприяв формуванню 

атмосфери морального осуду патріархату. Проте згодом популярність цього 

руху пішла на спад. Поштовхом до його відродження стала книга француженки 

Симони де Бовуар «Друга стать» (1949 p.), яка є повним історико-філософським 

дослідженням становища жінки від створення світу. Авторка обстоювала тезу, 

що в жінках закладені такі ж потенції, як і в чоловіках. Головна вимога 

жіночого руху – визнати рівноправність жінки, яка не є другою статтю. Саме ця 

праця засвідчила появу неофемінізму (який відкриває 3-й етап розвитку 

фемінізму), основними ідеями якого є: боротьба не за отримання рівних прав 

(фактично в усьому світі вони є однаковими), а за рівні можливості; виклик 

патріархальній культурі з метою не тільки змінити становище жінок, а й 

ревізувати всі можливості соціальної реаль ності, всі сфери буття; прагнення до 

того, щоб у збалансованій культурі жіночі соціальні ролі, духовні потенції 

набули цінності та значущості для суспільства.  

Неофемінізм констатує, що сучасна західна культура є патріархальною, 

маскулінною, не тільки організованою за чоловічим зразком, а й пронизаною 

забобонами стосовно жінок, що виявляється в усіх сферах: науці, сім’ї, владі, 

релігії, мистецтві, рекламі тощо.  

У 60-ті роки XX ст. сформувалися три напрями неофемінізму.  

1. Ліберальний. Основні вимоги його – ліквідація дискримінації жінок, 

законів, що обмежують їхні права. Нерівність жінок є наслідком упередженості 
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та неосвіченості, що можна подолати розвитком освіти та спеціально 

зорієнтованими урядовими реформами. Одна з теоретиків цього напряму Бетті 

Фріден у роботі «Містичне жіноче» акцентувала увагу на жінці передусім як на 

особистості, а вже потім як на дружині та матері.  

2. Радикальний. Виходить із того, що головним злом, яке породжує 

нерівність жінок, є чоловічий шовінізм. Тому необхідно зруйнувати все, 

створене чоловіками, передусім державу. Теоретик цього напряму Мері Дейлі 

закликала до «священної боротьби проти чоловіків». Серед головних вимог – 

безкоштовні ясла, право на аборти, рівні можливості щодо освіти жінок, 

подолання загрози насилля. Влада чоловіків над жінками пронизує як 

суспільну, так і сімейну сфери.  

3. Марксистський (соціалістичний). Жіночу пригніченість розглядає як 

продукт капіталістичних і патріархальних суспільних відносин, вважаючи 

можливим їх звільнення із завершенням капіталістичної фази та подоланням 

чоловічого контролю. Його прихильники стверджують, що дискримінація 

жінок вигідна капіталізму. Недооцінка жінок на роботі, значно нижча оплата 

праці, ніж у чоловіків, перетворює їх на резервну «армію дешевої праці».  

Спільним для всіх напрямів є зосередження на проблемі пригнічення 

жінок, а відмінним – підхід до з’ясування причин такого становища та бачення 

шляхів його подолання.  

В Україні феміністські погляди стали поширюватися в XIX ст. У них 

домінували ліберальна та марксистська концепції. Організаційно український 

жіночий рух оформився у 1884 р. заснуванням першого жіночого товариства у 

Станіславі (нині – Івано-Франківськ) і жіночого товариства О. Доброграєвої 

(Київ). Згодом були створені «Клуб русинок», «Гурток українських дівчат», 

«Жіноча громада», «Союз українок» та ін. Ідеологами українського жіночого 

руху вважають Наталю Кобринську, Софію Русову, Христю Алчевську, Ольгу 

Кобилянську.  

Помітно активізувався український жіночий рух на початку XX ст.: 

великими тиражами виходили жіночі газети та журнали, активно розвивалися 
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жіночі організації. Водночас точилася гостра дискусія між прихильниками 

ліберальних та марксистських поглядів. Тези лібералів про емансипацію, 

моральне перевиховання суспільства марксисти кваліфікували як прояв 

«буржуазного фемінізму», пропонуючи замінити поняття «емансипація» на 

«жіноче питання», «жіноча особистість», «жіночі маси».  

Радянська влада формально надала жінці всю повноту юридичних прав, 

заборонивши водночас діяльність незалежних жіночих організацій. Натомість 

при органах влади було створено жінвідділи, завдання яких полягало в тому, 

щоб викувати з жіночих трудових ресурсів армію робітниць і селянок, а це мало 

своїм наслідком зникнення особистості, нівелювання соціокультурних 

відмінностей між чоловіком та жінкою.  

Крім того, попри велику кількість жіночих організацій, розвинутої 

феміністської традиції в українській культурі не було. У суспільстві домінували 

інтереси нації. Проблема жіночих прав була вторинною порівняно з питанням 

про незалежну Українську державу. Символізм жіночого руху багато в чому 

був детермінованим традицією українського націоналізму, який трактував 

образ української жінки із застосуванням страждальних мотивів.  

І останній, IV етап (сучасний). На прикладі українського суспільства 

становище жінки віддзеркалює процеси в усіх постсоціалістичних країнах. 

Інтегруючись у світове співтовариство, Україна ратифікувала міжнародні акти, 

спрямовані на ліквідацію всіх форм дискримінації жінок (Конвенцію ООН 

«Про ліквідацію усіх форм дискримінації жінок»). Але реально на становище 

жінок це не вплинуло. Наприклад, у сучасному українському парламенті вони 

становлять менше 10 %; бізнес і підприємництво залишаються чоловічими 

сферами; традиційно низькі шанси жінок на ринку праці; вони часто 

страждають від насилля та сексуального переслідування тощо. Ці проблеми 

були системно проаналізовані на Всеукраїнській конференції «Стратегія 

четвертої Всесвітньої конференції з питань становища жінок і програма дій в 

Україні», що відбулася у 1996 р. в Києві й підкреслила необхідність ліквідації 

нерівності між чоловіками та жінками у сфері влади, виступила за прийняття 
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відповідних державних рішень. Сучасна гендерна політика розвивається за 

такими напрямами: рівноправність у зайнятості та навчанні; сервісний контроль 

за дітьми; контроль за народжуваністю, методи контрацепції та штучного 

переривання вагітності; юридична та фінансо ва незалежність жінок; протидія 

сексуальному гнобленню та чоловічому насильству. 

Гендерна рівність – складник поняття рівності та рівних можливостей. 

Демократичне суспільство повинно надавати і чоловікам, і жінкам рівні 

можливості для участі в усіх сферах життя. Гендерна дискримінація у будь-якій 

соціальній сфері (як публічній, так і приватній) та у будь-якому інституті (від 

сім’ї до політики) є важливим питанням, яке в демократичному суспільстві має 

вирішуватися на державному рівні. Успішне регулювання гендерних відносин у 

суспільстві передбачає утвердження цінності гендерної рівності, недопущення 

дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у 

прийнятті суспільно важливих рішень, забезпечення рівних можливостей для 

жінок і чоловіків щодо поєднання професійних та сімейних обов’язків. Це б 

надало якісно нові можливості та шляхи для розвитку та вдосконалення самого 

суспільства, підвищення рівня життя всіх його членів. Саме боротьба проти 

гноблення, дискримінації та пригнічення одних членів суспільства інших 

призвело до революційного руху боротьби за свої права; саме таким став 

фемінізм, який як напрям, як течія виник на противагу безправному становищу 

жінки у різні періоди історії. Цей рух має на меті утвердити свободу та 

незалежність кожної людини у виборі роду заняття чи діяльності, можливість 

повної реалізації особи у різних сферах життєдіяльності, а також викорінення 

такого явища, як дискримінація за будь-якою ознакою. 

 

1.2. Особливості формування державної гендерної політики в Україні 

 

Ґендерні перетворення в Україні збіглися з загальними процесами 

реформування, перебудови, оновлення всієї системи її політичного, 

економічного та соціального життя.   
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Перехідне суспільство зумовлює й перехід жінки та чоловіка до нового 

стану і способу їх життєдіяльності як політичної. Перебування на межі якісно 

старого та нового соціального буття статей є етапом звільнення від такого стану 

та відбувається через ґендерну адаптацію, що означає еволюціонування (а не 

просте сприйняття) до нових ґендерних форм буття, прийняття їх як належних 

(а не просто пристосування), засвоєння (а не звичайне наслідування) їх як 

власних, органічно значущих цінностей Процес ґендерної адаптації статей до 

нових соціально-політичних відносин тісно пов’язаний із соціально-політичним 

оновленням суспільства загалом. Україна не може розвиватися відокремлено 

від світового розвитку і світової політичної й ґендерної думки. Національні 

особливості прояву та вираження відмінностей жіночих і чоловічих начал 

історично стримувалися або прискорювалися в розвитку залежно від того, які 

відносини влади, власності тощо панували в той чи інший період, які 

ідеологічні та політичні постулати проголошувалися, як розвивалися і 

вкорінювалися соціальні норми (зокрема право й мораль) та як змінювалося 

ставлення до особистості представників обох статей, а згодом і до людини 

якнайвищої соціальної цінності. Таке ставлення до людини як суб’єкта 

політики зумовлює потребу в політиці творення суспільства ґендерної рівності. 

Просуваючись на шляху інтегрування в європейське співтовариство, 

Україна орієнтується на досягнуті там стандарти, в тому числі і в питаннях 

гендерної політики. Адже гендерна політика визначена у міжнародному і 

європейському праві як пріоритетний напрямок світового і національного 

розвитку. Україна підписала базові міжнародні документи з питань 

рівноправності і взяла на себе відповідні зобов’язання, які потрібно виконувати. 

Ці зобов’язання розглядаються в Україні не лише як частина міжнародних 

зобов’язань держави перед світовим співтовариством, але, в першу чергу, як 

обов’язок перед власними громадянами [19, с. 11 ]. 

Особливістю формування державної гендерної політики в Україні є те, 

що вона будується на основі міжнародних нормативно-правових актів, 
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ратифікованих Україною та регулюється національним законодавством щодо 

рівноправності між жінками і чоловіками [13, с. 13 ]. 

 До нормативно-правових актів наднаціонального рівня відносяться: 

- Загальна декларація прав людини (1948 р.) 

- Міжнародний пакт ООН про економічні, соціальні і культурні права  

(1966 р.) 

- Міжнародний пакт ООН про громадянські та політичні права (1966 

р.) 

- Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок (1979 р.) та факультативний протокол до неї (1999 р.) [4 ]. 

- Декларація ООН про соціальний прогрес (Копенгаген, 1995 р.) 

- Декларація та Платформа дій, прийняті на четвертій Всесвітній 

конференції зі становища жінок (Пекін, 1995 р.) 

- Політична декларація й Підсумковий документ „Подальші заходи й 

ініціативи щодо реалізації Пекінської декларації і Платформи дій”, прийняті на 

Спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН з порядком денним „Жінки у 2000 

році: рівність між жінками та чоловіками. Розвиток і мир у ХХІ столітті” 

- Декларація глав держав і урядів, прийнята на Самміті Тисячоліття     

(2000 р.) 

- Підсумковий документ Всесвітнього самміту 2005 року 

- Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод  

(1950 р .) 

Крім того, цілями тисячоліття  ООН (Ціль 6 – забезпечення гендерної  

рівності ) передбачено забезпечити гендерне співвідношення на рівні від 30 до 

70% для будь-якої статі в представницьких органах влади та у вищих органах 

виконавчої влади, а також скорочення розриву у доходах  жінок і чоловіків   

удвічі [61, с. 177 ]. 

Важливим у документі є положення: “Усі країни, що прийняли цей Пакт 

розвитку Тисячоліття, мають підтвердити свої зобов’язання стосовно Цілей 

Розвитку Тисячоліття, а також свою готовність до прийняття відповідальності, 
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яка супроводжує ці зобов’язання”. Серед зобов’язань, які взяла на себе Україна, 

– подолання бідності, забезпечення рівних можливостей здобуття початкової 

освіти, створення здорового довкілля, зменшення поширеності інфекційних 

хвороб, насамперед ВІЛ/СНІД, – є зобов’язання щодо просування ґендерної 

рівності. Привертає увагу той момент, що серед восьми цілей тисячоліття, 

визначених у Проекті тисячоліття, підготовленому Програмою розвитку ООН, 

ціль щодо розвитку ґендерної рівності визначена як третя, тоді як серед цілей у 

прийнятому в Україні документі “Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна”   вона 

визначена як шоста. Графік виконання завдань щодо підвищення ґендерної 

збалансованості в Україні у табл.1.1. показує розуміння останніми роками 

необхідності ґендерних перетворень, бачення місця України в європейському і 

світовому просторах як ґендерно розвиненої й ґендерно впорядкованої країни, 

розуміння ролі ґендерної демократії в структурі соціальної демократії та ролі 

права, зокрема ґендерного, в її забезпеченні.   Індикатори Цілей Тисячоліття, 

визначених Україною, вносять новий ґендерний імпульс в переосмислення та 

втілення Концептуальних засад стратегії економічного та соціального розвитку 

України на 2015-2020 рр., політичних стратегій у різних галузях, прийнятих 

державними структурами. Серед політичних документів, що потребуватимуть 

переосмислення з урахуванням ґендерного компонента буде й Національний 

план розвитку України щодо утвердження ґендерної рівності [43, с. 228]. 

До нормативно-правових актів національного рівня, що врегульовують 

відносини у сфері державної ґендерної політики в Україні, належить передусім, 

Конституція України. Україна згідно з вимогами вищезгаданої Конвенції ООН 

включила принцип рівноправності жінок і чоловіків до Конституції України, 

відповідні норми якої є основою подальшого розвитку гендерного 

законодавства [7]. Так, рівність прав і свобод людини й громадянина незалежно 

від статі визначається і гарантується ст. 24 Конституції України [28, с.10 ], в 

якій, зокрема, закріплено: “Громадяни мають рівні конституційні права і 

свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за 

ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
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статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Таблиця 1.1 

Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна  Ціль 6. Забезпечення ґендерної 

рівності 

 

 Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з 

чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у 

Завдання 1 

 

Забезпечити ґендерне співвідношення на рівні не менше 30 до 

70% тієї чи іншої статі у представницьких органах влади та на 

вищих щаблях виконавчої влади 

Індикатор 1.1 Ґендерне співвідношення серед депутатів Верховної Ради 

України, (чис.жін. / чис.чол. (або навпаки) 

Індикатор 1.2 Ґендерне співвідношення серед депутатів місцевих органів 

влади, (чис.жін. / чис.чол. (або навпаки) 

Індикатор 1.3 Ґендерне співвідношення серед депутатів обласних органів 

влади України, (чис.жін. / чис.чол. (або навпаки) 

Індикатор 1.4 Ґендерне співвідношення серед депутатів районних органів 

влади України, (чис. жін. / чис. чол. (або навпаки) 

Індикатор 1.5 Ґендерне співвідношення серед депутатів міських органів 

влади України, (чис. жін. / чис. чол. (або навпаки) 

Індикатор 1.6 Ґендерне співвідношення серед депутатів селищних органів 

влади України, (чис. жін. / чис. чол. (або навпаки) 

Індикатор 1.7 Ґендерне співвідношення серед депутатів сільських органів 

влади України, (чис жін. / чис. чол. (або навпаки) 

Індикатор 1.8 Ґендерне співвідношення у складі членів Кабінету Міністрів 

України, (чис. жін. / чис. чол. (або навпаки) 

Індикатор 1.9 Ґендерне співвідношення серед вищих державних службовців 

(А-Б посадових категорій), (чис. жін. / чис.чол) (або навпаки) 
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здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; 

спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням 

пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати 

працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною 

підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних 

відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям” [27, с. 28]. Принцип 

ґендерної рівності закріплено також у ст. 51 Конституції України: “Шлюб 

ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен з подружжя має рівні 

права і обов’язки у шлюбі та сім’ї... Сім’я, дитинство, материнство і батьківство 

охороняється державою” [27, с. 48]. 

З прийняттям Основного Закону конституційно-правове регулювання 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні не тільки не 

завершилося, а навпаки, активізується й поглиблюється завдяки конкретизації 

відповідних конституційних норм у кодексах, законах, постановах, указах, 

розпорядженнях та інших правових актах національного рівня. 

Поступово, але наполегливо гендерні ідеї завойовували уми політиків і 

крок за кроком наша держава просувалась вперед у формуванні повноцінної 

гендерної політики [ 53 ]. 

Україною було зроблено перші кроки з формування ґендерно чутливого 

законодавства. Так, з метою сприяння реалізації інтересів працюючих жінок 

чинне законодавство України приведено у відповідність з основними 

положеннями Конвенції Міжнародної організації праці № 156. Україна - одна з 

перших держав в Європі внесла зміни до Кримінального кодексу шляхом 

запровадження спеціальної статті, що передбачає кримінальну відповідальність 

за торгівлю людьми. Законом України “Про зайнятість населення” передбачено 

додаткові гарантії щодо зайнятості окремих категорій населення, які 

потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці. Був 

прийнятий Закон України “Про попередження насильства в сім’ї” [19 ]. 

З метою надання державних гарантій у забезпеченні рівності та 

ефективної державної політики Верховна Рада України 8 вересня 2005 року 
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прийняла Закон України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків” [ 20 ], яким вперше в Україні визначено і закріплено такі дефініції, 

як „рівні права жінок і чоловіків”, „рівні можливості жінок і чоловіків”, 

„дискримінація за ознакою статі”, „ґендерна рівність”, „ґендерно-правова 

експертиза”, „сексуальні домагання”, „позитивні дії” [ 58 ]. 

Україна приєдналася до Пекінської декларації та Платформи дій, 

прийнятих на четвертій Всесвітній конференції ООН із становища жінок 15 

вересня 1995 р., ратифікувала ключові договори з прав людини включно з 

Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1980) та її 

Факультативним Протоколом. 

Підписана у 2014 році Угода про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, зобов’язує до 

забезпечення ґендерної рівності та рівних можливостей для жінок і чоловіків у 

сфері зайнятості, освіти та навчання, економічної та суспільної діяльності, а 

також у процесі прийняття рішень. 

Формування та покращення розуміння суспільством завдань державної 

політики у напрямі ґендерної рівності сприяє досягненню Глобальних цілей 

сталого розвитку, проголошених ООН (резолюція Генеральної Асамблеї ООН 

від 25 вересня 2015 р. № 70/1) і підтриманих Україною відповідно до Указу 

Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722 “Про Цілі сталого розвитку 

України на період до 2030 року”. 

Ґендерний компонент включено до Річної національної програми під 

егідою Комісії Україна-НАТО, розпорядження Кабінету Міністрів України від 

24 червня 2016 р. № 474, яким схвалено Стратегію реформування державного 

управління України на період до 2021 року (Офіційний вісник України, 2016 р., 

№ 55, ст. 1919; 2019 р., № 14, ст. 509), розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 8 лютого 2017 р. № 142, яким схвалено Стратегію реформування 

системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки (Офіційний 

вісник України, 2017 р., № 23, ст. 659). Постановою Кабінету Міністрів України 
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від 11 квітня 2018 р. № 273 затверджено Державну соціальну програму 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року (Офіційний вісник України, 2018 р., № 33, ст. 1165), розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113 затверджено 

Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, 

мир, безпека” на період до 2020 року (Офіційний вісник України, 2016 р., № 18, 

ст. 748; 2018 р., № 72, ст. 2443), розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 5 вересня 2018 р. № 634 затверджено Національний план дій з виконання 

рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації 

дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про 

виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на 

період до 2021 року. 

Присутні в суспільному житті прояви нерівності, дискримінації за 

ознакою статі, сексизму, насильства за ознакою статі, сексуальних домагань, 

ґендерні стереотипи в українському суспільстві нерідко замовчуються, що є 

негативною тенденцією. Разом із наявністю в Україні потужного жіночого руху 

і жіночих організацій необхідно визнати недостатньою кількість організацій, 

які зосереджуються на захисті прав чоловіків, що може бути наслідком 

практичної відсутності у публічному дискурсі питання про дискримінацію 

чоловіків. 

Доволі поширеним є також хибне переконання, що ґендерна тематика 

стосується лише жінок. Чоловіки так само зазнають дискримінації у реалізації 

певних прав або стають жертвами домашнього насильства, що нечасто стає 

загальновідомим та рідко висвітлюється у засобах масової інформації як 

соціальна проблема, адже у суспільстві все ще присутній стереотип про 

“справжнього чоловіка”, який не скаржиться на особисті життєві негаразди, не 

звертається до лікарів, не повідомляє, у тому числі правоохоронним органам, 

про випадки застосування до нього психологічного або фізичного насильства з 

боку жінок. Тож якщо питання дискримінації жінок завдяки скоординованим 
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зусиллям держави та громадянського суспільства є на порядку денному, то 

питання дискримінації чоловіків не отримують належної уваги. 

Отже, варто зазначити, що хибною є думка, що ґендерна рівність 

зводиться до утвердження прав жінок щодо реалізації себе на ринку праці чи у 

політиці. Необхідним є комунікування цієї проблеми як проблеми вибору жінки 

і чоловіка, при якому самодостатнім є будь-яке законне бажання жінки або 

чоловіка всупереч суспільно прийнятим стереотипам щодо професії, соціальної 

ролі, типів поведінки. У суспільстві на даний час часто бракує розуміння, що 

жінка або чоловік, які обрали для себе основний шлях у житті через кар’єру або 

виховання дітей, мають право на повагу та свободу від упереджень незалежно 

від змісту цього вибору. Існують в суспільстві і переконання в тому, що жінки і 

чоловіки не обмежені або не позбавлені своїх прав в Україні, що обумовлене 

недостатньою обізнаністю українського суспільства про ситуацію та відповідні 

статистичні дані, які демонструють, де і в якому обсязі існують ґендерні 

проблеми. 
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РОЗДІЛ 2. 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ 

ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

 

2.1. Ґендерні проблеми сучасного українського суспільства 

 

В Україні є прояви ґендерної дискримінації як у відкритій, так і у 

прихованій формі. Розриви у реальному економічному і майновому становищі 

жінок і чоловіків, у політичному представництві та доступі до ресурсів і 

фінансів не можуть бути проігноровані при розробці державних стратегій, 

програм і проектів [52]. Окремі приклади таких проблемних гендерних питань 

подаються у табл.  

Серед найбільш гострих нерозв’язаних ґендерних проблем - відсутність 

паритетного представництва жінок у прийнятті рішень на вищих 

представницьких та управлінських рівнях. 

За співвідношенням загальної кількості чоловіків і жінок на державній 

службі - переважають жінки. Але частка жінок традиційно знижується з 

підвищенням рівня службових посад. 

Статистика свідчить, що хоча серед загальної кількості державних 

службовців жінки складають 75%, на посадах найвищої категорії жінок лише 

7%, а на посадах найнижчої категорії – 68%. Серед керівників категорії A посад 

жінок лише 14%.   

Представництво жінок у Верховній Раді за результатами виборів 2019 

року складає 20,6 відсотка. Український парламент ще далекий від гендерної 

збалансованості, але тенденція обнадіює. Якщо в першому скликанні було 

тільки 2,5% жінок (12 з 475 депутатів), то в нинішньому скликанні – 20,6% (87 з 

423 нардепів). Це набагато нижче показника розвинених європейських країн, та 

й не лише європейських. Рівень представленості жінок у останніх скликаннях у 

табл. 2.1, як бачимо зміни суттєві.   
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Таблиця 2.1. 

Представництво жінок у парламенті різних скликаннь 

 

 Номер скликання 

 

Кількість мандатів 

жінок 

Частка жінок від 

загальної кількості 

депутатів 

 V скликання 42 8,7% 

 VI скликання 

 

42  7,8%   

 VII скликання 

 

46  9,6%   

 VIII скликання 

 

56   12%  

 

 IX скликання 87 20,6%  

 

 

У другому скликанні Ради жінки становили 4,1% всього складу (18 з 436 

депутатів), в третьому – 8% (38 з 477), в четвертому – 5,5% (28 з 509), в п'ятому 

– 8,7% (42 з 483), в шостому – 7,8% (42 з 541), в сьомому – 9,6% (46 з 478), у 

восьмому – 12% (56 з 468). 

Однак вперше жінки в керівництві парламенту з'явилися тільки у 

восьмому скликання. Спочатку Оксана Сироїд зайняла пост заступника спікера, 

потім Ірина Геращенко стала першим віцеспікером. У нинішньому скликанні 

Ради єдина жінка в президії – заступник спікера Олена Кондратюк. Відзначимо, 

в новому Виборчому кодексі прописані гендерні квоти на рівні 40%: в кожній 

п'ятірці виборчого списку повинні бути як чоловіки, так і жінки. Тому гендерна 

ситуація в наступних скликаннях Ради повинна покращитися. 

Відповідно до класифікації  Міжпарламентської  спілки Україна 

останніми роками перейшла від  групи  країн  із  безумовним домінуванням  

чоловіків до групи гендерно-перспективних країн. 

За даними Міжпарламентської спілки на 2019 рік, що подані у табл. 2.2. 

за критерієм участі жінок у парламенті всі країни світу можна поділити на 

шість груп  
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Низький відсоток представництва жінок в органах влади неминуче 

призвів до зниження їх впливу на прийняття найважливіших державних рішень. 

Проте, становлячи 54 відсотка населення України, жінки все ще можуть лише 

несуттєво впливати на формування багатьох аспектів зовнішньої та 

внутрішньої політики. 

Таблиця 2.2. 
 

Представництво жінок у парламентах країн світу 
 

 

Група країн 

 

 

Частка жінок 

 

Кількість країн 

 

Країни-лідери за політичною 

представленістю жінок 

30-45% 

 

19 

 

Гендерно - перспективні країни 

 

15-30% 73 

Країни з високою гендерною 

диспропорцією 

10-15% 36 

Країни з безумовним домінуванням 

чоловіків 

5–10% 35 

 

Країни з винятково низьким 

представництвом жінок 

до 5% 16 

 

Країни з “чоловічими 

парламентами” 

- 0 

 

 

Щодо економічного становища жінок та проявів дискримінації на ринку 

праці, то у відповідності з трудовим законодавством України, жінки мають 

рівні з чоловіками права на працю та рівну винагороду за неї, але на практиці 

середня заробітна плата жінок складає дві третини середньої заробітної плати 

чоловіків. 

Критерії оцінки важкості робіт часто перебувають під впливом ґендерних 

стереотипів і повинні бути переглянуті. У галузях, де переважно задіяні 

чоловіки, оплата праці загалом вища, ніж у тих, де працюють жінки. 

Найнижчий рівень оплати праці спостерігається у традиційно „жіночих” 

галузях (легка промисловість, освіта, медицина, культура, сфера послуг). 

Разом з тим, непрестижна, низькооплачувана робота, а то й взагалі її 

відсутність, змушують жінок реалізувати себе у неформальному секторі, де їх 
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працює набагато більше ніж чоловіків, і де вони позбавлені соціальних гарантій 

[8]. 

В Україні, де останнім часом спостерігається тенденція до зростання 

неповних сімей внаслідок розлучень і позашлюбних народжень, фактор 

фемінізації бідності набуває все більшого значення. Наявність дітей суттєво 

збільшує ризик бідності, і материнство стає сьогодні економічно небезпечним. 

Крім того, СНІД сьогодні має „жіноче обличчя”, і ми можемо стверджувати, що 

60% серед ВІЛ-інфікованих, -- це жінки репродуктивного і працездатного віку. 

Тобто, відбувається фемінізація соціально-небезпечних хвороб, що у свою 

чергу є зворотною стороною дефемінізації влади. Тому ми впевнені, що 

соціальні питання повинні вирішувати жінки нарівні з чоловіками. 

Гострою є проблема розриву у пенсійному забезпеченні чоловіків і жінок. 

Переважання жінок серед осіб пенсійного віку і, зокрема, - найстарших вікових 

категорій, є ще одним фактором фемінізації бідності в Україні. Констатується  

розрив у пенсійному забезпеченні жінок і чоловіків. В перспективі ця проблема 

загрожує стати ще більш серйозною [52]. 

При тому, що жінки в Україні ідуть на пенсію раніше, і саме протягом 

того періоду життя, коли жінка знаходиться у вигідних умовах щодо свого 

кар‘єрного та професійного зростання, вона перериває свою трудову діяльність 

на народження і виховання дітей. Складається ситуація, коли при досягненні 

відповідного віку жінки мають менший трудовий стаж, нижчу зарплату і, 

відповідно, пенсійне забезпечення жінок виявляється суттєво меншим від 

забезпечення чоловіків. І якщо до того ж врахувати, що тривалість життя жінок 

майже на 12 років довша за тривалість життя чоловіків, то стає очевидним, що 

проблеми незабезпеченої старості загрожують спіткати переважно жінок. 

Водночас та обставина, що у продуктивному і працездатному віці помирає до 

38% чоловіків, загрожує економічній безпеці держави і вимагає перегляду 

стратегії щодо розвитку трудових ресурсів. Тому врахування гендерного 

балансу змушує говорити сьогодні і про потребу „поліпшення становища 

чоловіків” [ 45 ]. 
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Неврахування потреби активізації зусиль, спрямованих на захист прав 

чоловіків, дискредитує ідею ґендерної рівності та сприяє формуванню 

стереотипу, що питання ґендерної рівності є "жіночими питаннями".  

Найбільш гостро в даному аспекті постають проблеми зниження рівня 

психологічного та фізичного насильства у житті чоловіків, захисту їхнього 

здоров'я, боротьби зі шкідливими звичками, що негативно впливають на якість 

життя і здоров'я чоловіків. 

В Україні середня тривалість життя чоловіків на 10-12 років менша від 

тривалості життя жінок, у 4 рази більша порівняно з жінками смертність 

чоловіків працездатного віку (28-45 років). Різниця у тривалості життя жінок та 

чоловіків пов'язана насамперед із недостатньою увагою до охорони здоров'я 

чоловіків та до профілактики негативних впливів. Наприклад, українські 

чоловіки мають проблем з репродуктивним здоров'ям не менше, а в деяких 

випадках навіть більше від жінок. Чоловіки психологічно важче переносять 

економічні негаразди, а саме: безробіття, яке тривалий час в Україні сягає 8-10 

відсотків, невдале кар'єрне просування й низьку заробітну плату тощо. Суттєве 

погіршення екологічної ситуації, з урахуванням наслідків аварії на ЧАЕС, 

високі темпи поширення епідемій ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, інфекцій, які 

передаються статевим шляхом, також відобразилися на здоров'ї чоловіків, 

включаючи його репродуктивну складову.  

Наведені вище пріоритетні аспекти захисту прав чоловіків потребують 

урахування їх у діяльності органів влади, спрямованої на реалізацію політики 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, зокрема щодо розробки і 

реалізації відповідних цільових програм. 

У виступах учасниці та учасники парламентських слухань зазначали, що 

в Україні існує відчутний ґендерний дисбаланс у процесі виховання дітей. 

Майже третина дітей в Україні виховується самотніми матерями, ці діти не 

відчувають турботи і присутності батька у своєму житті. Питома вага власне 

"батьківських" сімей - близько 1 відсотка [45].   



43 

Право батька опікуватися дитиною, гарантоване Конституцією, Сімейним 

кодексом України, на практиці часто порушується. Так, 95-97 відсотків дітей 

після розлучення батьків живуть з матір'ю. При цьому побажання батьків, котрі 

мають задекларовані рівні права, до уваги беруться досить рідко. Діти 

залишаються з батьком найчастіше лише тоді, коли матері самі від них 

відмовляються. 

Незалежно від типу сім'ї для матерів та батьків складно поєднувати 

продуктивну працю з материнськими чи батьківськими обов'язками. Учасниці 

та учасники парламентських слухань вважають доцільним через державні 

програми підтримки, адаптації, підвищення кваліфікації, кредитування, 

надання пільг при прийнятті на роботу для осіб, які перебували у відпустці по 

догляду за дитиною, сприяти залученню обох батьків до виховання дитини та 

формуванню ефективних механізмів захисту професійних інтересів батьків та 

матерів, у яких є малолітні діти. 

Ще однією важливою сферою, що потребує уваги та урахування 

ґендерних підходів, є освіта. Незважаючи на наявний позитивний досвід 

впровадження ґендерного компонента в науку та освіту, ще досить часто в 

системі освіти побутують стереотипи дискримінаційного характеру, які 

впливають на формування світогляду юнаків та дівчат. Донині школи вдаються 

до ґендерної сегрегації, зокрема на курсах трудового навчання. Шкільні 

підручники практично з усіх дисциплін містять ґендерні стереотипи, що 

призводить до узвичаєння практик ґендерної дискримінації. 

Окремої уваги заслуговує сфера інформації. Тиражування засобами 

масової інформації порнографії, сцен відвертого насильства над жінками, 

реклами, що містить дискримінаційні твердження, призводить до негативних 

тенденцій у суспільстві. Усвідомлюючи цінність свободи слова, учасниці та 

учасники парламентських слухань наголосили, що держава має виробити 

демократичні механізми подолання дискримінації за ознакою статі в 

інформаційній сфері та впливу на формування ґендерної культури. 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=254к/96-ВР
http://zakon.nau.ua/doc/?code=2947-14
http://zakon.nau.ua/doc/?code=2947-14
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Таким чином, учасниці та учасники парламентських слухань підтвердили, 

що в Україні є прояви ґендерної дискримінації у відкритій чи прихованій 

формі, спрямованої на обмеження у правах та можливостях тієї чи іншої статі. 

Вони наголосили, що ґендерна ситуація в країні потребує активізації ґендерної 

політики, поглиблення ґендерних перетворень, спрямованих на подолання 

ґендерної нерівності у соціально-статевому розвитку українського суспільства, 

відмінності у становищі жінок та чоловіків у різних галузях та регіонах, 

подолання ґендерного розриву у всіх сферах життя, в усуненні розбіжностей у 

рівності статей перед законом, у доступі чоловіків і жінок до матеріальних, 

економічних, соціальних та інших ресурсів [ 45 ]. 

Декларація про викорінювання насилля щодо жінок, прийнята 

Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 грудня 1993 року 

однозначно встановлює, що насильство, спрямоване проти жінки, — один з 

ключових соціальних механізмів, який ставить жінок у залежність від 

чоловіків. У квітні 2002 року Комітет міністрів Ради Європи ухвалив 

рекомендації, спрямовані на об’єднання зусиль країн — членів Ради Європи 

у  боротьбі проти насильства щодо жінок. Ці рекомендації розглядають поняття 

“насильство проти жінок” як акт гендерного насильства і передбачають 

відповідні зобов’язання урядів країн — членів Ради Європи та необхідність 

інформування Ради Європи про виконання цих рекомендацій. 

Прийнятий Закон України “Про попередження насильства в сім’ї” 

визначає, що домашнє насильство — не приватна справа. [ 22 ]. Прояви 

насильства і жорстокості в сім’ї не лише руйнують родину, а  й  стають 

передумовою поширення злочинності в суспільстві. Отже, насильство в сім’ї 

становить серйозну соціальну проблему, яка має вирішуватися на рівні 

держави. Запобігання всім формам насильства, збереження цілісної сім’ї, захист 

прав її членів, створення умов для нормального розвитку та виховання дітей — 

запорука збереження української нації. 

Закон України визначає основні поняття стосовно насильства в сім’ї, 

форми насильства, органи та установи, на які покладається здійснення заходів 
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із запобігання насильству, відповідальність осіб, а також спеціальні заходи в 

цьому напрямі. Так, відповідно до закону координація заходів з попередження 

насильства в сім’ї покладається на Міністерство соціальної політики. При 

місцевих органах виконавчої влади і  органах місцевого самоврядування 

функціонують постійно діючі робочі комісії з питань координації дій щодо 

попередження насильства в сім’ї. Запобігання насильству належить до пріори-

тетних напрямів діяльності міністерства та його місцевих структурних 

підрозділів [ 58 ]. 

 

2.2. Суб’єкти державного управління процесами реалізації гендерної 

політики на різних рівнях 

 

Для реалізації ґендерної політики потрібен державний механізм. Цей 

процес відбувається складно, навіть болісно, але він прямує до формування 

того, що можна визначати як державну гендерну політику. 

Державна ґендерна політика – це діяльність (або бездіяльність у разі 

навмисного не провадження такої політики) державних інституцій, спрямована 

на здійснення (безпосередньо або опосередковано) на гарантування рівних 

прав, свобод і можливостей для жінок і чоловіків, утвердження ґендерної 

демократії та формування ґендерної культури в суспільстві. Оскільки реальне 

становище жінки суттєво відрізняється від становища чоловіка, то особливий 

наголос у структурі гендерних стратегій і їх реалізації ставиться завжди на 

політиці щодо поліпшення становища жінок. І це справедливо. Водночас така 

справедливість не унеможливлює, а, навпаки, передбачає в структурі ґендерної 

політики наявність надзвичайно важливого її напряму – оновлення становища 

чоловіків стосовно формування ґендерно якісніших, адекватних потребам 

сучасності світогляду, поведінки, громадських і державних форм діяльності, 

долання неадекватності сприйняття ними сучасних перетворень світового й 

національного рівнів, насамперед у сфері ґендеру. 
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Отже, складниками державної ґендерної політики є: політика щодо жінок, 

забезпечення їм рівного соціального статусу з чоловіками шляхом гарантування 

можливостей для їх рівноправного розвитку як соціально-демографічної групи; 

політика щодо чоловіків, формування в них ґендерної свідомості, культури 

ґендерної поведінки, орієнтації на паритетність відносин з жінкою; державно-

правове регулювання ґендерних відносин; сприяння розвиткові ґендерної 

демократії та ґендерної культури в суспільстві [42, с. 245 ]. 

В Законі „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків” чітко виписаний інституційний механізм. Маємо струнку систему 

органів державної влади, наділених повноваженнями у цій сфері.  

Суб’єктами в сфері державного управління процесами формування і 

забезпечення гендерної політики в Україні , відповідно до ст.7 закону є:  

- Верховна Рада України, 

- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,  

- Кабінет міністрів України,  

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з 

питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків,  

- органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, 

визначені в їх складі уповноважені особи (координатори) з питань забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків,  

- об’єднання громадян.  

У відповідних статтях закону їх повноваження максимально деталізовані. 

Завдання визначати основи гендерної політики держави покладено на 

Верховну Раду України. Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини має здійснювати контроль за дотриманням рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків, розглядати скарги на випадки дискримінації за ознакою статі. 

Кабінет міністрів України повинен забезпечувати проведення єдиної державної 

політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей у всіх сферах 

життя суспільства, прийняти Національний план дій щодо впровадження 

гендерної рівності та здійснювати його виконання, розробляти та реалізовувати 
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державні цільові програми, координувати роботу міністерств, інших органів 

виконавчої влади щодо забезпечення гендерної рівності [19, с. 97 ]. 

З метою реалізації регіональної політики ліквідації гендерної 

дискримінації Державний комітет України у справах сім’ї і молоді ще у 2003 р. 

почав реалізацію програм введення гендерної рівності в регіонах України на 

обласному рівні. У співпраці з ПРООН Державним комітетом було укладено 

трьохсторонні меморандуми з облдержадміністраціями  чотирьох областей 

Закарпатської, Херсонської, Вінницької і Луганської), на основі яких було 

розроблено відповідні програми для кожної з названих областей у відповідності 

з їх потребами , виявленими в результаті спеціальних досліджень. Ці пілотні 

програми дали унікальний досвід застосування  таких нових практик, як, 

наприклад, розробка „гендерних портретів” областей, проведення гендерної 

експертизи обласних бюджетів, створення гендерних ресурсних центрів при 

облдержадміністраціях, здійснення спеціальних  місцевих цільових програм та 

інформаційних акцій, які потім реалізовувались протягом наступних 15 років – 

з 2005 по 2020 рік у вигляді різних проектів й стали каталізатором нормативно-

правових перетворень. За результатами імплементації цього цільового проекту 

спільно з Програмою рівних можливостей ПРООН було підготовлено 

спеціальні методичні рекомендації по розробці та втіленню Програми 

забезпечення рівності жінок і чоловіків в областях. 

З метою підвищення ефективності державної політики і узгодження 

співпраці органів виконавчої влади по забезпеченню рівних прав і можливостей 

жінок і чоловіків Указом Президента України „Про  вдосконалення роботи 

центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків” визначено конкретний перелік функцій, 

які повинні здійснюватись цими органами з метою забезпечення гендерної 

рівності. Керівникам центральних і місцевих органів влади було доручено 

покласти виконання цих функцій на  одного із своїх заступників, які повинні в 

межах своїх повноважень організувати роботу відповідних органів  в 

відповідній сфері діяльності [15, с. 15 ]. 
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Політика гендерної рівності складається з таких компонентів [ 55 ] : 

- законодавство рівних можливостей і недискримінаційні закони; 

- існування механізму розгляду скарг щодо нерівності або створення 

комісії рівності чи ради захисту від дискримінації; 

- потужний апарат інституції, на яку покладене вирішення проблему 

сфері рівності, наявність адекватних інструментів і ресурсів; 

- пріоритетність політики рівності і застосування заходів, які визнають 

різні потреби жінок і чоловіків; 

- існування організаційних одиниць, на які покладено питання 

забезпечення рівності, в кожному апараті державного органу; 

- дослідження і тренінги з питань гендерної рівності; 

- просвіта громадськості з питань гендерної рівності. 

Напрямки гендерної політики: 

Гендерний розвиток у політичній сфері має передбачати: 

- підвищення рівня жінок в органах законодавчої, виконавчої влади 

та місцевого самоврядування; 

- сприяння громадській активності жінок; 

- утворення та оптимізацію інституційної бази; 

- правовий захист жінок у чутливих сферах; 

- проведення гендерної експертизи законодавства. 

Гендерна політика в економічній сфері  передбачає: 

- встановлення однакових можливостей для вибору професії або 

спеціальності, зайнятості; 

-  створення умов для відновлення професійної спроможності жінкам, які 

доглядали за дитиною; 

-  право на рівний доступ до фінансових допомог і позик; 

- рівний доступ до підприємницької діяльності та реалізації права 

власності; 

-  вироблення особливої політики до жінок, що проживають в сільській 

місцевості; 
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- розвиток гендерної статистики в різних сферах. 

Гендерна політика в соціальній сфері спрямовується на: 

- охорону материнства, батьківства та дитинства; 

- охорону здоров’я; 

- рівність у сімейних відносинах; 

-  розроблення та реалізація програм боротьби з бідністю з 

прискоренням подолання тенденцій фемінізації бідності. 

Гендерна політика в культурній сфері передбачає: 

-  зміну моделей поведінки чоловіків і жінок для досягнення 

рівноправності, викорінення упереджень, що ґрунтуються на стереотипності 

ролей чоловіків та жінок; 

- забезпечення жінкам рівних з чоловіками прав у галузі освіти. 

Гендерна політика реалізується через механізми – конкретні заходи, 

вживаються державою та суспільством для утвердження гендерних принципів у 

різних сферах життя . Серед них розрізняють: 

-  національні, регіональні – ухвалення загальнодержавних і, на їх 

основі, регіональних засад гендерної політики; 

-  інституціональні - створення органів, державних установ, призначення 

окремих посадовців у законодавчій, виконавчій владі та в органах місцевого 

самоврядування, які формують гендерну політику; 

- правові - прийняття нормативно-правових актів для визначення засад 

та шляхів реалізації державної гендерної політики, проведення гендерної 

експертизи законодавства та проектів, нормативно-правових актів, 

встановлення відповідальності за порушення гендерної рівності; 

- організаційні, фінансові – забезпечення державного фінансування, 

ведення освітньої та інформаційної діяльності, застосування інших форм 

діяльності для реалізації державної гендерної політики; 

- політичні, економічні, соціальні, культурні тощо – вироблення 

гендерних стратегій в окремих напрямках державної політики; 
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- психологічні, ідеологічні – запровадження у життєдіяльність 

суспільства принципів гендерної рівності. 

Міжнародні документи зобов’язують держави застосовувати  загальні та 

спеціальні механізми реалізації державної гендерної політики. 

Загальні механізми передбачають прийняття нормативно - правових актів, 

які забороняють дискримінацію, регулюють сфери суспільного життя  з 

урахуванням гендерних особливостей, встановлюють санкції за порушення 

правових норм; політичні заходи, що вживаються відповідними органами 

державної влади та главою держави. 

Спеціальні механізми („позитивна дискримінація” або засоби посиленої 

підтримки”) запроваджуються і реалізуються тимчасово, з метою усунення 

об’єктивних перешкод у реалізації жінками або чоловіками своїх прав і 

можливостей. 

Спеціальні механізми реалізується, поки не буде встановлена фактична 

рівність статей у конкретній сфері суспільних відносин. Такі механізми не 

вважаються дискримінаційними, але вони мають бути скасовані, тільки-но 

будуть досягнуті цілі рівних можливостей і рівноправних відносин. 

 Закони відіграватимуть незначну роль, доки не будуть створені  

ефективні механізми їх впровадження.  Закон України "Про забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" до речі, визнаний одним з 

найкращих у Європі, але ми сьогодні бачимо: він працює не завжди ефективно, 

тому що немає дієвого, реального механізму впровадження закону в життя. У 

нас немає відповідних інституцій, які могли б здійснювати контроль за 

дотриманням прав, немає адекватної системи покарань за недотримання цих 

прав. 

Сьогодні  все ширше застосовують на практиці нову концепцію - 

„гендерне  інтегрування”. 

Гендерне інтегрування – це реорганізація, покращення, розвиток і оцінка  

політичних процесів із застосуванням методики гендерної рівності в усіх 
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сферах державної політики і на всіх її рівнях особами., які ведуть політичну 

діяльність. 

Врахування в політиці не суспільства загалом, як аморфного однорідного 

об’єкту, а окремих соціальних груп – осіб різної статі (жінок і чоловіків), 

різного віку, різного соціального статусу тощо, - змінює установки політичного 

процесу в цілому, спрямовує центр уваги на людей і дає можливість більш 

ефективно задовольняти їх практичні потреби. 

„Розукрупнення” політики на окремі сегменти створює можливості більш 

ефективного врядування і парламентського контролю за впровадженням 

прийнятих законів. В результаті, суб’єкти політичного процесу стають в цілому 

більш поінформованими. 

Пряме звернення до потреб та інтересів чоловіків і жінок дає можливість 

більш повного використання людських ресурсів з урахуванням впливів на 

жінок і чоловіків. 

Актуальність питання гендерної рівності в суспільстві дозволяє 

відстежити вплив і наслідки різних ініціатив державної політики для чоловіків і 

жінок. 

Спільними компонентами гендерного інтегрування є: 

1. Політична воля. 

Це політична воля для здійснення аналізу існуючих гендерних стосунків і 

проведення змін у тих процесах державної політики, які сприяють підтриманню 

гендерної нерівності. Важливо закріплення цієї політичної волі практичними 

діями на відповідному рівні. Закон України „Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків” визначає механізм реалізації політики рівних 

прав і можливостей, але важливо також, щоб цей механізм почав діяти на всіх 

рівнях. 

2. Пріоритет політики гендерної рівності. 

Політика гендерної рівності складається з таких компонентів: 

- законодавство рівних можливостей і недискримінаційні закони; 
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- існування механізму розгляду скарг щодо нерівності  або створення 

комісії з рівності чи ради захисту від дискримінації; 

- потужний апарат інституції, на яку покладене вирішення проблем у 

сфері рівності , наявність адекватних інструментів і ресурсів; 

- пріоритетність політики рівності і застосування заходів, які визначають 

різні потреби жінок і чоловіків; 

- існування організаційних одиниць, на які покладено питання 

забезпечення рівності, в кожному апараті державного органу; 

- дослідження і тренінги з проблем гендерної рівності; 

- просвіта громадськості з питань гендерної рівності. 

3.Статистичні дані. 

Статистичні дані про становище жінок і чоловіків та гендерні відносини 

необхідні для отримання правдивої інформації про сучасний стану цій сфері та 

вироблення заходів для усунення гендерної асиметрії і дисбалансу. Статистичні 

індикатори повинні стосуватися жінок і чоловіків, бути розукрупненими 

(дезагрегованими) за статтю та іншими ознаками. Тільки в такому випадку вони 

будуть корисними для ефективного аналізу і обробки. 

4. Доступність знань із проблематики гендерних відносин. 

Особи, уповноважені на виконання функцій державної влади, повинні 

мати обсяг знань з питань гендерної рівності. Залишається неподоланим 

феномен, коли люди, мало обізнані з цією комплексною і складною 

концепцією, впроваджують гендерні програми. Це створює ризики профанації 

та формального ставлення до  гендерного інтегрування. 

Збір, узагальнення і надання доступу до інформації, необхідної для   

свідомого впровадження гендерної політики, важливі на практичному рівні. Це 

потребує підготовки широкого кола фахівців, які можуть застосовувати знання 

гендерних теорій на кожному етапі і кожному рівні впровадження програми чи 

проекту. Така підготовка неможлива без застосування інноваційних 

освітянських методик. В Україні накопичено достатній досвід гендерної освіти, 

базованої, зокрема, й на українських ініціативах. 
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5. Розуміння адміністративної структури управління державою. 

Гендерне інтегрування  впливає на реформування, розвиток, здійснення і 

оцінку політичного процесу. Сюди належить також знання аспектів 

політичного процесу – діючих осіб, розмежування їхніх функцій тощо. 

6. Забезпечення необхідних фінансових і людських ресурсів. 

Гендерне інтегрування передбачає реорганізацію існуючих фондів, тому 

що без фінансових ресурсів неможливо забезпечити ефективну реалізацію 

планів. Навіть якщо в країні, організації, структурі є політична воля 

впроваджувати гендерні підходи і достатній обсяг знань для цього, їх може 

бути недостатньо для зміни ситуації, яка формувалася протягом тривалого часу. 

Водночас, це ніяк не може бути підставою для тверджень, що ген дерне 

інтегрування затратне, а наслідки його непомітні. Переваги і позитивний вплив 

від впровадження принципу рівних прав і можливостей має довгостроковий 

ефект, тому варто пам’ятати, що сталі процеси зазвичай потребують довшого 

періоду впровадження  й мають довгострокові вигоди за короткотермінових 

витрат. 

7. Залучення жінок до участі в політичному і громадському житті, в 

процесах прийняття рішень. 

При будь-якому виваженому прийнятті рішень важливо, щоб були 

враховані  різні цінності, інтереси і життєві переваги людини, тому залучення 

жінок до обговорення, прийняття і впровадження рішень залишається 

необхідною умовою процесу гендерного інтегрування . Жінки повинні мати 

доступ до вироблення та прийняття рішень. Залучення громадських організацій, 

які опікуються проблемами рівності, може бути запорукою забезпечення такого 

доступу.  

Впровадження принципу рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків 

зустрічає перешкоди: 

- недостатнє розуміння концепції 

- потреба в більш широкому тлумаченні концепції 

- брак методології та інструментарію 
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безпредметні обговорення  

- недостатні зміни в політиці 

- недостатній рівень знань в суспільстві в цілому про гендерну рівність 

Вирішення цих проблем зробить процес гендерного інтегрування 

поступальним і ефективним [19, с. 17 ]. 

Гендерна політика стає оптимальною, коли формується й реалізується в 

умовах ґендерно вихованого середовища. Формування ґендерної чутливості в 

чоловіка та жінки може відбуватися стихійно шляхом перебування в 

середовищі, яке діє на основі засвоєних ґендерних принципів і стандартів 

повсякденного життя, а також під впливом освітніх і виховних структур, різних 

державних, партійних і громадських об’єднань, що цілеспрямовано формують 

ґендерний світогляд і зразки ґендерної поведінки в межах спільностей і 

різноманітних організаційних структур. Ґендер є певною формою організації 

нації через формування маскулінності й фемінності. Цей процес потребує 

визрівання, формування, а також ґендерного виховання.  

Ґендерне виховання – це процес цілеспрямованого систематичного 

прищеплення особам обох статей способів і форм паритетності у відносинах, 

моральних і правових норм рівності, рівноправності, взаємоповаги, врахування 

як спільного, так і відмінного, що властиво жінці й чоловікові, а також 

формування вільної особистості з гендерним світоглядом і навичками ґендерно 

орієнтованої поведінки. Ґендерне виховання лежить в основі формування 

ґендерної культури особистості, яка є важливим чинником у творенні 

гендерного середовища та ґендерного клімату співжиття в системі організації й 

управління на різних рівнях. Ґендерна культура самовираження й 

самоутвердження жінки й чоловіка є важливим підґрунтям у формуванні й 

реалізації ґендерної політики, яка є важливим складником у системі всіх 

політичних перетворень у країні, регіоні й світовому співтоваристві [42, с.267 ]. 

Необхідно визнати, що ґендерна політика  лише  набуває  певного 

оформлення, у політичних документах не міститься чіткого визначення 

інтересів і потреб чоловічої і жіночої частини населення, урахування характеру 
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процесу їх ґендерних відносин,  окреслення  ґендерних цілей ґендерного  

компоненту в д державній і партійній політиці. У прийнятому  базовому законі 

досить слабкою є частина, що стосується  санкцій за його невиконання, відтак у 

процесі його реалізації постає потреба  розробляти  відповідні  доповнення. У 

законі не встановлені квоти  для жінок у виборчому списку або інші спеціальні 

тимчасові заходи для впровадження гендерної рівності. 

Серед інших прогалин державної ґендерної політики варто зазначити такі: 

- у  нормативно-правових  документах   відсутнє   чітке визначення інтересів і 

потреб чоловіків і жінок; 

- напрями  діяльності  по досягненню  рівності,  визначені  державними  

документами носять декларативний характер; 

- ґендерна нерівність все ще розглядається переважно як жіноча проблема; 

- в  основі   національної  практики    традиційно   лежить  “охоронна” 

концепція щодо жінки   і   цей   підхід    продовжує   застосовуватись   у    програмах    

соціального забезпечення; 

- затверджені  плани  дій  (на національному  та  регіональному рівнях)  

не містять визначення   індикаторів   оцінки   результативності,   експертної або   

конкурсної оцінки; 

- відсутнє цільове фінансування державних програм по досягненню рівності 

(фінансування за рахунок інших статей бюджету). 

 

2.3. Співпраця органів державного управління з неурядовими 

організаціями у формуванні та реалізації гендерної політики 

 

Однією із дієвих складових національного механізму забезпечення 

гендерної рівності є жіночі організації і об’єднання, які діють як в межах 

структурних підрозділів місцевого самоврядування, так і як самостійні 

інституції. Саме їх діяльність нарівні із функціонуванням управлінських 

структур визначає пріоритетні шляхи реалізації моделі суспільства рівних 

можливостей для жінок і чоловіків в Україні. [15, с. 37 ]. 
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В Україні працює понад 700 жіночих організацій, 34 з них мають статус 

міжнародних  і всеукраїнських. Кілька сотень жіночих організацій працюють на 

місцевому рівні. Вони сприяють вдосконаленню законодавства і державних 

механізмів по покращенню положення жінок, прагнуть визнання 

організованого жіночого руху як важливого державоутворюючого фактору. 

В Україні створено багато нових жіночих організацій, спостерігається 

консолідація жіночих сил в суспільстві, вихід за кордон власної громадської 

структури і входження в політичну і громадську діяльність, у вирішення 

загальнодержавних проблем. 

Для відзначення заслуг українського жіночого руху в розвиток 

української держави , духовне відродження нації, виховання дітей Указом 

Президента України було встановлено відзнаку Президента України – Орден 

княгині Ольги І, ІІ і ІІ ступенів, яким нагороджуються жінки за видатні особисті 

заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій, освітянській, 

культурній та інших сферах суспільної діяльності, вихованні дітей в сім’ї  [15 

с.37 ]. 

Жіночий рух демонструє значну активність в утвердження гендерної 

рівності Діяльність жіночих організацій допомагає українському суспільству 

„Включити в порядок денний” проблему встановлення гендерної демократії в 

Україні. Але в жіночому русі на сьогодні існує ряд проблем, що потребують 

вирішення для підсилення його впливу  на розвиток суспільства. Зокрема, за 

думкою самих представниць жіночих організацій, в країні не створено 

цивілізованого механізму співпраці держави з громадськими організаціями, в 

тому числі і жіночими.. Законодавство в цій сфері не розроблено, частково 

застаріло, що суттєво заважає нормальній реалізації громадській активності 

жінок. Також спеціалісти вказують на дискримінацію громадських жіночих 

організацій в Бюджетному кодексі України. Мова йде про те, що громадські 

організації не достатньо залучаються до виконання державних програм, 

проблемним  залишається доступ до участі в тендерах на отримання державних 

коштів для реалізації програм з гендерних і жіночих питань.     
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Діяльність громадських організацій і осередків "гендерного" 

просвітництва (насамперед це - "Харківський Центр Ґендерних досліджень", 

"Київський Центр Ґендерних студій", "Одеський науковий жіночий Центр", 

Львівський Науково-Дослідний Центр "Жінка і Суспільство"),  значно вплинула 

на формування громадської думки щодо зрушення у стереотипній парадигмі 

гендерної нерівності (хоча проблема їх низької результативності полягає у 

відсутності конструктивного діалогу, вони діють переважно „самі по собі”). 

Політичні партії України, створені за ідеологічним (а не за статевим) 

принципом, також ігнорують "гендерне питання". Якщо і є невелика частина 

жінок у партійних списках, вони переважно на "непрохідних" місцях. 

Складність ситуації полягає ще і в тому, що відчутну частину жінок у 

політичну партію насамперед "запрошують" партійні лідери-чоловіки для 

"розбавлення" партійних рядів, натомість кількість жінок, що прийшли до 

партій із власної ініціативи є досить незначною. [15, с. 38 ]. 

Закон „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” 

передбачає можливість об’єднанням громадян активно долучатись до процесів 

творення суспільства рівних можливостей. Напрацьований  досвід їх співпраці з 

органами влади, реалізації проектів та програм зі сприяння досягненню 

гендерної рівності, в тому числі проведення просвітницької діяльності, 

навчальних семінарів і тренінгів, здійснення моніторингу становища жінок і 

чоловіків, випуск методичної літератури тощо. Закладення в закон норми щодо 

участі об’єднань громадян у забезпеченні рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків дозволить їм продовжувати свою діяльність на якісно новому рівні, 

бути затребуваними в реалізації гендерної політики держави, стати 

повноправними партнерами владних інститутів, зберегти і примножити свій 

досвід у цій царині. 

Також, надважливою ініціативою у формуванні гендерної політики на 

місцевому рівні стало формування Всеукраїнської мережі центрів ґендерної 

освіти вищих навчальних закладів. Центри ґендерної освіти ВНЗ – інституції, 

що створюються задля надання методичної та науково-практичної підтримки 
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викладацькому складу та студентській молоді ВНЗ щодо впровадження у 

навчально-виховний процес ґендерних підходів та ідей ґендерної рівності 

шляхом організації науково-дослідної роботи, виховних заходів для 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації всіх 

форм дискримінації, запобігання насильству у всіх сферах життя суспільства та 

протидії торгівлі людьми. Проект «Створення Центру ґендерної освіти – базис 

впровадження ґендерних підходів у вищу освіту» народився у 2011 р. у Харкові 

за ініціативи Обласного ґендерного ресурсного центру та сприяння 

Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської 

облдержадміністрації ХОДА. Ініціативу підтримав Фонд ім. Фрідріха Еберта, 

представництво в Україні, який став незмінним партнером проекту. Завдяки 

співпраці та взаємодії було створено Мережу центрів ґендерної освіти ВНЗ м. 

Харкова, до якої з січня 2012 р. доєдналися ґендерні центри ВНЗінших міст 

України: Тернополя, Дніпра, Маріуполя, Житомира, Ужгорода, Слов’янська. 

Мережа стала Всеукраїнською. На початок 2017 р. вона об’єднала центри та 

кафедри 21 ВНЗ різних міст України Список членів Мережі – відкритий. До неї 

можуть залучитися існуючі та новостворені центри, що поділяють мету 

Мережі, напрями діяльності та завдання. 

Ще одною цікавою ініціативою на місцевому рівні у розрізі формування 

гендерної політики стало створення Музею історії жіноцтва, історії жіночого та 

ґендерного руху. Створено в м. Харкові у 2009 р. за ініціативи ґендерно 

чутливої громадськості. Ініціативу було підтримано Українським жіночим 

фондом, Глобальним фондом для жінок, Програмою рівних можливостей та 

прав жінок в Україні ЄСПРООН, Департаментом у справах сім’ї, молоді та 

спорту Харківської облдержадміністрації. Це перший в Україні та Східній 

Європі ґендерний музей. Основною метою його діяльності є ґендерне 

просвітництво, виховання та інформування, сприяння укріпленню культурних 

зв’язків між Україною та іншими країнами, консолідації жіночого руху, 

привернення уваги до жіночої та ґендерної проблематики журналістів та 

широких кіл громадськості. На початок 2020 року колекція музею нараховує 
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близько 2000 документів, книжок, під ручників, дитячих іграшок, дисків, 

сувенірів, фотографій. Є в колекції навіть особисті речі ґендерних теоретиків та 

практиків. Експонати передані з різних міст України та різних країн світу: 

Італії, США, Швеції, Польщі, Грузії, Литви, В’єтнаму, Німеччини, Кореї, 

Норвегії, Австралії, Аргентини. 

Визнаючи, що українська спільнота знаходиться сьогодні на шляху до 

суспільства рівної відповідальності за прийняття рішень серед жінок і чоловіків 

як громадян країни, як, зрештою, і на початку функціонування реального 

громадянського суспільства, аналітики визнають, що Україна як держава 

сьогодні демонструє прагнення повністю відповідати принципам і засадам 

європейської демократії у плані формування державної гендерної політики. 

Враховуючи процесуальність суспільного поступу у напрямі утвердження 

певних цінностей, не можна не зазначити, що за роки української незалежності 

Україна як суспільна єдність і як держава пройшла значний відтинок шляху до 

становлення на її теренах гендерно збалансованого суспільства. І хоча сьогодні 

говорити про паритетну демократію щодо української спільноти можна лише як 

про ідеал в контексті євро інтеграційного вибору країни, цей напрям євро 

інтеграційних зусиль України залишається одним із найпослідовніших і чітко 

сформованих як через систему вже існуючої законодавчої бази, так і на рівні 

міжнародних угод  [ 6  ]. 
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РОЗДІЛ 3. 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

 

3.1.  Шляхи усунення гендерної асиметрії у різних сферах життя 

суспільства 

 

Здійснений у попередньому розділі аналіз свідчить про  те, що в Україні 

на сьогоднішній день існує явище гендерної нерівності, яке полягає в 

непропорційній представленості обох статей в різних сферах життя, різниці 

оплати праці жінки і чоловіка, існуванні стійких гендерних стереотипів, що 

мають яскраве патріархальне забарвлення, проявах дискримінації за статевою 

ознакою, що закриває особам однієї статі доступ до ресурсів або джерел 

доходу. 

Досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства є одним із пріоритетних завдань української 

держави, що задекларовано Законом „Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків” [20]. Отже, гендерна рівновага та гендерна 

демократія мають стати стратегічним дороговказом при здійсненні державного 

управління  та місцевого самоврядування. При цьому також слід враховувати, 

що гендерна рівність не може бути самоціллю. Вона є засобом подолання 

бідності, сприяння сталому розвитку та впровадженню ефективного 

управління. 

Наявність гендерної нерівності в країні при відсутності чіткої державної 

політики щодо її усунення - загрозливий фактор для визнання нашої країни 

такою, що відповідає системі сучасних європейських цінностей. Для 

внутрішньої політики держави гендерна нерівність небезпечна втратою 

людського капіталу та недореалізацією трудового потенціалу, що матиме 

негативний вплив на розвиток економіки і сприятиме посиленню соціальної 

напруги. 
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Щодо усунення гендерної  асиметрії  у  політичній сфері, то негативне 

сприйняття жінки у політичних структурах пов'язане з існуванням численних 

стереотипів, споконвічно притаманних українській спільноті: патріархальна 

установка, що панує в суспільній свідомості українців є провідником реальних 

дій [6]. 

Почуття страху перед владою і неможливість пов'язати її з власною 

роллю у ній притаманно українській жінці традиційно. Для подолання цих 

стереотипів потрібний часовий період життя цілого покоління, оскільки це 

дуже стійкі форми суспільної свідомості. В гендерній площині стереотипи 

обумовлювались бінарними опозиціями, що традиційно приписували 

чоловікові і жінці такі ознаки: логічність - інтуїтивність, конкретність - 

абстрактність, свідоме - несвідоме, влада - підпорядкування, порядок - хаос, 

незалежність (індивідуальність) - колективність тощо. Чим більше часу пішло 

на їх закарбовування в історії, літературі, мистецтві тощо, тим більше часу 

потрібно витратити на їх зміну. В короткий термін така зміна неможлива - злам 

традиційних архетипних установок, сталої парадигми різкими 

адміністративними методами не лише не сприятиме поступу у гендерному 

питанні, але й відкине можливість гендерної рівності на декілька кроків назад. 

Такими адміністративними методами, із деякими застереженнями, можна 

назвати процес квотування - узаконений рівень представництва жінок і 

чоловіків в органах влади.  Крім того, розрізняють “м’які” та “жорсткі” квоти. 

Гендерні квоти - це політико-правовий спосіб згладжування наслідків 

гендерної дискримінації в усіх суспільних сферах шляхом надання легітимної 

політичної трибуни для артикуляції, представництва та реалізації відповідних 

соціальних інтересів [ 43, с. 523 ].  

У світі існують чотири основних правових механізми впровадження 

квотування, які можуть у деяких випадках поєднуватися:  

1. Конституційні положення - застосування принципу рівних 

можливостей для визначення парламентського представництва (резервування 
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місць у парламенті) може формулюватися у Конституції з указанням пропорцій 

(у чотирнадцяти країнах). 

2. Виборче законодавство - регламентація застосування принципу рівних 

можливостей суб’єктами виборчого процесу, визначення ґендерної норми і 

встановлення санкцій за порушення цього принципу у виборчих законах або 

законах про партії (в тридцяти двох країнах). 

3. Окремий закон про рівноправність (рівний статус). Крім того, принцип 

рівних можливостей тут може підкріплюватися положеннями виборчого 

законодавства. 

4. Статути політичних партій. Близько 200 партій у 61 країні в такий 

спосіб регламентують досягнення ґендерної рівності.  

Названі чотири механізми використовують три різновиди квотування: 

партійні, електоральні і конституційні (резервування місць у парламенті). У 

різних країнах може застосовуватися або один із цих різновидів, або відразу 

кілька в різних комбінаціях. Партійні квоти застосовуються - в 61 державі, 

електоральні - в 33, а резервування місць у парламенті - в 12 країнах [2].  

З точки зору ефективності механізмів квотування необхідно відзначити, 

що не в усіх країнах уведення квот забезпечило однакове збільшення 

представництва жінок. Головним фактором, що обумовлює успішність 

застосування законодавчо закріплених положень про квотування, є детально 

розроблені і зведені в ранг обов’язкових для виконання норми, а також 

встановлення санкцій до суб’єктів, які ухиляються від дотримання цих норм (в 

Аргентині партії, що не дотримались квот у виборчому списку, знімають з 

перегонів). Не останню роль відіграє й заохочення з боку держави (фінансове) 

уведення квот у політичних партіях як у Франції, наприклад [ 59 ]. 

Світовим досвідом доведено, що представництво жінок в органі влади 

повинно досягнути критичної маси (30 %), щоб вони могли реально впливати 

на прийняття рішень. Недостатнє представництво жінок на вищих рівнях влади 

не лише суперечить принципам паритетної демократії, а й знижує ефективність 

державного управління, послаблює увагу до проблем соціальної політики.  
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Проблема паритетного представництва та участі жінок в опрацюванні 

політичних й економічних рішень полягає не стільки в недостатній кількості 

наявних юридичних прав, скільки у відсутності державної стратегії щодо 

просування жінок  на керівні  посади  та  механізмів,  які  забезпечували б рівне 

представництво чоловіків і жінок в усіх органах влади [ 56  ]. 

На сьогодні забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 

громадсько-політичній сфері регулюється Конституцією України, Законом 

України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” та 

Указом Президента України “Про вдосконалення роботи центральних і 

місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків”. 

Недостатнє представництво жінок на вищих щаблях державного 

управління ускладнює формування ґендерно - чутливої політики, обмежує 

просування ґендерної рівності до інших сфер суспільного життя. 

Міжрегіональні порівняння також доводять, що на рівні окремих країн вищі 

показники участі жінок в державних структурах супроводжуються нижчими 

рівнями корупції та сприяють посиленню соціальної орієнтації державної 

політики. 

Результати виборів 2019 року привели до загального збільшення 

представництва жінок як в парламенті, так і в органах місцевого 

самоврядування, що відображено в табл.3.1., але продовжує лишатись 

актуальною наступна закономірність: на рівні сільських, селищних рад 

представництво жінок – більше половини, але чим вище вищий рівень органу 

самоуправління, тим більше там чоловіків. 

 В Україні неодноразово змінювалось виборче законодавство, були 

випробувані різні системи вибору до парламенту. Але представництво жінок в 

парламенті ніколи не перевищувало нинішніх 20,6 %. Очевидно, причина не в 

особливості виборчої системи, а в тих механізмах, які можуть перебороти 

низьке представництво жінок. Введення гендерного компоненту в виборче 

законодавство змінить ситуацію.  
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Сьогодні в державній службі жінки становлять більшість. Поки що 

кількість жінок у державно управлінській сфері виглядає у формі піраміди: чим 

вище, тим їх менше, а на вершині вони практично відсутні. Серед загальної 

кількості державних службовців частка жінок зменшується відповідно до 

підвищення службових посад. 

Таблиця 3.1. 

Представництво жінок у парламенті та органах місцевого самоврядування  

Рівень рад  % жінок (2020 р.) 

Верховна рада 20,6 

Обласні ради 15,9 

Районні ради 22,7 

Міські міст обласного значення 25,5 

Районні в містах ради 28,6 

Районні міст районного значення ради 38,6 

Селищні ради 54,6 

Сільські ради 58,3 

 

Не дивлячись на те, що жінки отримали де-юре рівний з чоловіками 

статус, де-факто вони продовжують піддаватись дискримінації в політичній 

сфері. Це відбувається в силу різних причин, серед яких слід назвати: 

- недостатньо консолідований жіночий і гендерний рух; 

- недовіра до жінки як до політика і негативний образ жінки -політика, 

створений ЗМІ і патріархальним минулим; 

- низький соціальний статус жінки; 

- економічна залежність жінки від чоловіка; 

- нерівноправний розподіл сімейних обов’язків відсутність центрів 

політичної освіти населення; 

- відсутність підтримки жінок-політиків з боку чоловіків і нерозуміння 

останніми важливості проблеми представництва жінок у владі; 

- вплив стереотипу „політика – грязна справа” та ін. 
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Тому для утвердження гендерної рівності в політичній сфері суспільства 

необхідно: 

1. Запровадження гендерних квот, які мають бути тимчасовим перехідним 

етапом для усвідомлення громадськістю необхідності представництва жінок як 

більшої частини населення в органах влади всіх рівнів. 

Гендерні квоти мають запроваджуватися системно і стосуватися 

законодавства, оскільки лише системний підхід дасть якісні зрушення в 

подоланні гендерної нерівності в політичній сфері. 

2. Створити стійкі механізми співпраці між органами публічної влади та 

громадським сектором. 

3. Оскільки проблема гендерної нерівності актуальна вже сьогодні і 

окремі її позиції потребують нагального вирішення, вважається  за доцільне 

запропонувати законодавчо закріпити (в законах про вибори, про політичні 

партії, про місцеве самоврядування, про державну службу) необхідність 

запровадження "м'якого квотування" - обов'язкову участь і розгляд в конкурсах 

на керівні пости (не лише в політичних структурах, але й в економічних осіб 

обох  статей.) 

Однак у будь-якому випадку для досягнення паритетного представництва 

в політичних структурах необхідно розвивати громадянські ініціативи самих 

жінок, набувати досвіду політичної діяльності та лідерських навиків [45]. 

Ще однією важливою особливістю, яка визначає участь жінки у 

політичному процесі, є соціально-психологічна готовність суспільства 

поставити жінку-політика на один рівень з чоловіком. Якщо розглядати мораль 

як оцінку справедливого і несправедливого, то в чому має полягати ця 

справедливість: у рівності жінки і чоловіка чи у їх рівноправності? Якийсь час у 

нас велася робота для забезпечення саме рівності жінки й чоловіка.   Соціальна 

та біологічна природа жінки інакша, ніж чоловіча, і якщо говорити про участь 

жінок і чоловіків у політиці, то тут має бути все – таки не рівність, а 

рівноправність. 
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Щодо усунення гендерної асиметрії  у соціально-економічній сфері, то 

жіноча зайнятість традиційно переважає в сферах діяльності з найнижчими 

рівнями середньої заробітної плати - сфері соціального забезпечення, освіті, 

охороні здоров’я, побутовому обслуговуванні та культурі, в яких жінки 

становлять понад 70% працюючих. Водночас, “чоловічими” видами діяльності 

залишаються високооплачувані галузі важкої промисловості, транспорт, сфера 

підприємництва.  

Внаслідок цього середня заробітна плата жінок протягом останніх років 

не перевищує 70% середньої заробітної плати чоловіків. В дослідженні 

доведено, що основною причиною існування ґендерного розриву в рівні оплати 

праці працівників з однаковими професійними характеристиками є 

“вертикальна” форма професійної сегрегації, за якої жінки концентруються на 

посадах нижчого рівня в усіх, без виключення, секторах економіки і внаслідок 

цього мають нижчі рівні заробітної плати. Жіноча зайнятість здебільшого 

формується за рахунок тих професій, що потребують нижчої кваліфікації, 

оскільки жінки становлять 64% всіх спеціалістів та технічних працівників в 

Україні, проте  лише 38% серед керівників всіх рівнів[ 45 ]. 

Ґендерний розрив в рівні доходів населення призводить до фемінізації 

бідності в Україні, оскільки жінки нині домінують у складі соціально вразливих 

категорій населення (пенсіонерів, безробітних, одиноких матерів тощо). 

Проблемою є також дисбаланс на ринку праці, 67 відсотків трудових 

мігрантів становлять жінки. Особливе занепокоєння викликає наявність 

ґендерного розриву, що ґрунтується на високих показниках виїзду за кордон 

чоловіків із східних регіонів України та жінок - із західного, що вже впливає на 

якість людського ресурсу в країні, високі темпи вимирання працездатних 

чоловіків 28-40 років (ці показники в чотири рази вищі за середньоєвропейські) 

тощо. Науковиця Тамара Мельник закликала наповнювати виконання 

ґендерного законодавства живим гуманним змістом, а відправним пунктом 

цього наповнення має стати те, що змагання за людський потенціал між 

країнами в майбутньому буде рівнозначним змаганню за інтелектуальний 
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потенціал. Інтелектуально, фізично і духовно здорове покоління буде зростати, 

якщо держава буде розглядати його розвиток  тільки враховуючи гендерні 

підходи.   

Особливо гендерно нерівним є передбачений законодавством з 

пенсійного страхування пенсійний вік для жінок та чоловіків. На даний час у 

світі смертність перевищує народжуваність, тобто йде процес постаріння 

населення. Крім того тривалість життя чоловіків на 10-12 років менша від 

тривалості життя жінок.  Міжнародними стандартами для забезпечення рівності 

між жінками та чоловіками  встановлюється однаковий пенсійний вік для жінок 

та чоловіків, враховуються інші соціальні обставини, які мають загальний 

характер і підтримують положення щодо однакового пенсійного віку та його 

збільшення. З огляду на ряд обставин  є доцільним встановити загальний 

пенсійний вік як для жінок, так і для чоловіків. 

Протиріччя гендерної проблеми в українському контексті полягає в тому, 

що, з одного боку, формування ринкових відносин, процеси первісного 

нагромадження капіталу, часткова деіндустріалізація, тимчасова депресія 

соціальних галузей та формування ринку праці об’єктивно посилюють 

дискримінацію жінок, обумовлюють виштовхування значної їх частини у сферу 

домашнього господарства, збільшення жіночого безробіття та реальну 

можливість перетворення жінок на групу соціального ризику. З іншого боку, 

все це відбувається на тлі загальносвітової тенденції збільшення залучення 

жінок до економічного життя, політичного управління, підвищення їх 

соціально-культурної ролі. 

З цього випливає основна проблема практичної політики з „жіночого 

питання”: нейтралізувати негативні наслідки ринкової модернізації щодо 

соціального становища жінок, аби ці процеси не призвели до появи гендерного 

конфлікту в суспільстві, гендерної кризи тощо. Необхідно створити національні 

установи для захисту прав людини (з урахуванням гендерного аспекту). До 

переліку посадових обов’язків Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини має бути внесена норма щодо здійснення контролю за дотриманням 
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принципу рівноправності жінок і чоловіків. Повинна існувати також мережа 

спеціальних бюро з розслідування випадків порушення прав людини, в тому 

числі й прав жінок [ 29 ]. 

Ефективним інструментом реалізації державної гендерної політики може 

бути державний бюджет як стратегія економічної та соціальної політики, як 

інструмент стабілізації національної економіки, як засіб контролю за 

державними видатками . Гендерно-чутливий бюджет  дає можливість 

підвищити ефективність бюджетних рішень завдяки врахуванню гендерної 

складової при плануванні  як доходів так і видатків бюджету.   

Гендерний бюджет – це нова програмно-цільова соціал на технологія 

формування бюджету з урахуванням заходів забезпечення політики рівних прав 

і можливостей. У її основі – гендерна експертиза законодавства, зокрема 

бюджетного, яка передбачає аналіз питань, що вимагають спеціальних знань в 

області фінансів, економіки і соціальної політики для оцінки наслідків рішень, 

що ухвалюються і визначення оптимальних варіантів рішень. 

Аналіз витратної й дохідної частини бюджету з позиції гендерної рівності 

дає краще розуміння того, як політичні рішення впливають на жінок і чоловіків, 

і дозволяє оцінити ступінь посилення або ослаблення нерівності в суспільстві.  

Міжнародний досвід свідчить, що гендерний аналіз суспільного сектора сприяє 

такому розподілу ресурсів, що відповідає потребам жінок і чоловіків як 

громадян і споживачів. Гендерний бюджет поліпшує соціальне планування, по 

– перше, за рахунок зростання економічної ефективності. По – друге, 

конкретизується спрямованість вкладень, ефективніше використовуються 

економічні ресурси. По – третє, стають більш якісними послуги для населення, 

оскільки вибудовуються чіткі орієнтири на кінцевого споживача. 

Формування гендерного бюджету має відбуватися не на користь окремої 

статі, а населення в цілому, через те, що коли покращується становище жінок та 

збільшується їх вклад в національне виробництво, то покращується загальна 

ситуація в регіоні, рівень життя кожної сім’ї. 
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Гендерний підхід до аналізу бюджету полягає в тому, що бюджетні 

витрати, направлені в той або інший соціальний сектор, служать причиною 

соціальних змін умов життя чоловіків і жінок, причому ці зміни носять 

характер цілеспрямованої дії. Аналіз бюджету в гендерному аспекті не означає 

ділення статей видатків за ознакою статі. Такий аналіз має супроводжувати 

кожен етап складання бюджету. Він повинен містити аналіз: 

- гендерно - орієнтованих асигнувань (наприклад, спеціальних програм 

для  жінок); 

- впливу основних витрат в усіх галузях та видах послуг окремо для 

чоловіків та жінок; 

- стратегій асигнувань, спрямованих на досягнення рівності у сфері 

державних послуг [19, с. 125 ]. 

Важливою проблемою є подолання насильства в сім”ї. 

Формування комплексного підходу до запобігання насильству в сім’ї не 

можливе без виявлення його основних причин та  розкриття проблем, що 

заважають подоланню цього явища. Найчастіше причинами прояву насильства 

в українських сім’ях стають такі чинники: 

- економічні - безробіття, соціально-побутова невлаштованість, низький 

рівень життя;  

- соціальні - втрата морально-психологічних орієнтирів, алкоголізм та 

наркоманія;  

- психологічні - психічні розлади, високий рівень агресії.  

Житлова проблема, відсутність житла не дає можливості багатьом жінкам 

змінити ситуацію і наражає їх на постійне насильство, змушуючи проживати в 

одному помешканні з кривдником навіть після розлучення. Водночас 

насильство існує і в благополучних родинах. 

Головне завдання на сьогодні — не подолання наслідків насильства, 

а  запобігання насильству в сім’ї. Система протидії насильству потребує 

суттєвого вдосконалення. 
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Основними напрямами вдосконалення механізму попередження 

насильства є: 

- вдосконалення чинного законодавства; 

- забезпечення раннього виявлення сімей, в яких відбувається насильство 

або є реальна загроза його вчинення, та організація їх соціального супроводу; 

- вдосконалення системи санкцій щодо осіб, які вчиняють насильство в 

сім’ї, та запровадження нових засобів впливу на агресорів; 

- запровадження державної статистичної звітності з питань попередження 

насильства; 

- запровадження широкомасштабної інформаційно-просвітницької та 

роз’яснювальної роботи з метою підвищення рівня поінформованості та 

правової культури населення. 

Необхідно застосовувати більш жорсткі міри відповідальності до осіб, що 

здійснюють насилля. В період ізольованого проживання справедливим буде 

стягувати з насильника аліменти на утримання сім’ї, а штрафні санкції 

утримувати із засобів, зароблених на короткострокових роботах, визначених 

відповідним приписом. Потрібно змінити практику, у відповідності з якою 

жінка, що постраждала від насилля, повинна перебувати в приюті, в той час як 

насильник залишається дома, в звичних умовах. Дуже важливо підвищити 

ефективність програм профілактики і попередження різних форм насилля для 

всіх категорій населення , особливо для молодих жінок, які проживають в 

сільських районах, а також чоловіків, з метою зміни моделі негативної 

поведінки [58 ]. 

В українському суспільстві досі поширені стереотипи традиційного 

патріархального суспільства, в якому жінці відводиться приватна сфера – сфера 

домогосподарства, турботи про дітей, чоловіка, рідних; а чоловіку – сфера 

публічна, яка пов’язана із професійною реалізацією, здобуванням грошей 

прийняттям рішень тощо. Незважаючи на те, що протягом останнього століття 

українські жінки активно включені в суспільне виробництво, ці традиційні 
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стереотипи живуть і активно підтримуються не лише засобами масової 

інформації і пересічними громадянами, а й політиками.  

Треба усвідомлювати, що стереотипи традиційного патріархального 

суспільства не відповідають нинішнім потребам модерного суспільства. 

Соціальні ролі жінки і чоловіка, які сьогодні вони виконують в суспільстві, 

зазнали суттєвих змін, в той час, як стереотипи, що формувалися з давніх часів, 

є стійкими і живучими . Реальне життя змінюється швидше, ніж уявлення про 

нього. Сучасне суспільство вже не потребує  такого жорсткого розмежування 

ролей у сфері виробництва і домогосподарства, яке існувало в традиційному 

суспільстві [24]. 

Стереотипні уявлення про чоловіків і жінок у суспільстві проявляються в 

гендерній нерівності. На сучасному етапі розвитку суспільства відбувається 

поступова зміна гендерних стереотипів, але незавершеність цих перетворень 

викликає певну дисгармонію та неоднозначність уявлень чоловіка та жінки 

один до одного , про їхні ролі та моделі поведінки. Прагнення жінок до 

андрогенності, тобто гармонійного поєднання жіночих та чоловічих рис, не є 

поки що органічним та прийнятним для чоловіків уявленням про ідеал 

жіночності. Проте у чоловічій свідомості поступово руйнуються традиційні 

уявлення про класичний розподіл ролей між чоловіком та жінкою, тобто 

рольовий діапазон стає більш універсальним та над статевим. Отже, сучасні 

гендерні  стереотипи зазнають певних змін, результатом яких повинно бути 

створення умов для партнерської взаємодії жінки та чоловіка, гармонійного 

поєднання фемінності та маскулінності кожного із них. 

Дуже важливим є усвідомлення, що не існує суто чоловічих і суто 

жіночих проблем. Всім особам притаманні самостійність та залежність, 

активність та пасивність, сила  та слабкість, залежно від певних умов та 

ситуацій. Досить поширеним є розуміння, що стереотипи це не щось 

„надістотне”, а скоріше, вони створюються суспільством і змінюються під 

впливом суспільних перетворень [9, с. 64 ]. 
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З метою впливу на існуючі гендерні стереотипи та традиційні уявлення  в 

українському  суспільному контексті, а також формування усвідомлення  

рівних прав жінок та чоловіків у різних сферах життя доцільним, є кооперація 

зусиль державних структур, громадських об’єднань, різноманітних жіночих 

організацій. Цьому можуть сприяти різноманітні заходи, оприлюднення 

основних фактів та статистичних даних стосовно гендерної нерівності, що 

стимулюватиме інтерес до політики рівних прав жінок та чоловіків та 

підвищить поінформованість широкого загалу з цих питань. Окремо необхідно 

проводити просвітницькі кампанії для жінок з інформування їх про свої права і 

можливості використання  правової системи. Ще одним результативним кроком 

можуть бути спеціальні заходи, спрямовані на підвищення знань чоловіків з 

проблем розподілу сімейних обов’язків. Основним питанням має стати 

усвідомлення дискримінації та перегляд національного законодавства, що 

забезпечує рівні можливості в області трудових відносин. Пріоритетними слід 

визначити зусилля з інформаційної підтримки розвитку партнерських відносин 

між чоловіками та жінками,  а також підтримку діяльності жіночих організацій. 

Утвердження гендерної рівності та недопущення дискримінації за 

ознакою статі можливі за наявності ефективних механізмів захисту жертв 

дискримінації та реалізації політики попередження дискримінації. Зокрема, 

завданнями щодо попередження та захисту жертв дискримінації за ознакою 

статі є: 

- спростити жертвам дискримінації за ознакою статі доступ до 

правосуддя; 

- вдосконалити інституційну систему для протидії дискримінації за 

ознакою статі; 

- посилення гарантій виконання законодавства з питань рівних прав та 

можливостей  жінок і чоловіків; 

- підвищити рівень правової освіти [ 29 ] 

Для того, щоб впровадити основні ґендерні принципи в усі сфери життя, 

необхідно створити комплексну систему управління органів публічної влади, а 
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саме – спеціальний орган із забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і 

жінок, який займався би впровадженням в життя ідей ґендерної рівності та 

координував співпрацю між державними і громадськими структурами, які 

працюють у цій сфері. Всі заходи, орієнтовані на формування суспільної думки 

про переваги ґендерної рівності для суспільства в цілому, повинні 

підтримуватися державою і всіма її структурами. 

Основні проблемні сфери забезпечення  рівності  жінок і чоловіків 

формують  сьогодні  виклики  українському  суспільству  і  державі і вимагають 

відповідних адекватних дій, якими повинні стати наступні:  

- приведення українського законодавства у відповідність до 

конституційних принципів рівності та європейських норм; 

- здійснення інвентаризації законів та підзаконних актів на підставі 

ґендерних експертиз;  

 - вироблення  особливих  анти дискримінаційних  норм та санкцій за 

порушення ґендерного законодавства; 

- встановлення  спеціальних  гарантій та  санкцій  за порушення принципу 

рівних можливостей на ринку праці; 

- введення  тимчасових  спеціальних  заходів для забезпечення  

паритетного представництва жінок та чоловіків на всіх рівнях прийняття 

рішень, при кадрових призначеннях на державні посади; 

- розвиток   національного   інституційного   механізму   забезпечення   

рівності жінок та чоловіків; 

- прийняття  державної  стратегії ґендерних перетворень  та державної 

програми досягнення ґендерної рівності; 

- здійснення ґендерної експертизи державного та місцевого бюджетів; 

- бюджетне  забезпечення   реалізації державної стратегії ґендерного 

розвитку та державної програми досягнення ґендерної рівності;  

- запровадження спеціальних освітніх програм для суддів і правоохоронців; 

- розробка  та  запровадження  цільових програм для зменшення 

ґендерних розривів у найбільш чутливих соціальних сферах;  
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- проведення спеціальних інформаційних кампаній; 

- розвиток та інституціалізація ґендерних досліджень та ґендерної освіти 

на всіх етапах її набуття; 

- удосконалення  ґендерної   статистики  та  проведення   спеціальних 

соціальних досліджень; 

 організація  державної звітності та посилення громадського контролю  за 

виконанням  міжнародних  зобов'язань  та  задекларованих  принципів  рівності 

прав та можливостей жінок і чоловіків [ 17 ]. 

Отже, входження України, як демократичної і рівноправної у світове 

співтовариство, нові форми економічного, політичного, культурного життя 

потребують нових відносин між чоловіками і жінками, які є базисними. В 

усьому світі жінки розглядаються як новий, важливий, творчий ресурс 

гуманістичних і гуманітарних перетворень, належного управління. Рівень 

розвиненості і добробуту країн перебуває у прямій залежності від того, 

наскільки жінка рівна з чоловіком. Найбільш розвинені країни довели, що 

залучення жіночого ресурсу стає поштовхом у економічному і соціальному 

розвитку, підвищує якість життя людей. Більш того, це допомагає вирішити 

інші соціальні проблеми. Українські жінки і чоловіки так само варті того, аби 

скористатись з переваг рівності від яких виграє все суспільство. 

 

3.2. Методи роботи Полтавської облдержадміністрації по реалізації 

гендерної політики на місцевому рівні 

 

В 2018 -2019 роках основною метою щодо реалізації в Полтавській області 

державної гендерної політики було формування позитивного відношення до 

гендерної рівності та створення сприятливих умов для розширення мережі 

гендерноорієнтованих громадських організацій області. Спільно з громадськими 

організація  були визначені основні завдання в цьому напрямку: 

-залучення жінок до активної участі у громадсько-політичному русі 

шляхом подолання стереотипів щодо їх ролі у суспільстві;  
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- вивчення й розповсюдження вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо 

формування позитивного відношення до гендерної рівності; 

- створення сприятливих умов для розширення мережі 

гендерноорієнтованих громадських організацій області; 

- об'єднання зусиль державних та недержавних організацій Полтавської 

області у напрямку реалізації Закону України „Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків”. 

Основними партнерами облдержадміністрації у реалізації державної 

гендерної політики в області  у 2018-2019 роках були обласний осередок Ліги 

соціальних працівників України; спілка жінок “Чураївна; Полтавський центр 

сім’ї “Родинний дім”; Дитячо-юнацька організація “КРОК”; Громадська 

організація „Молодіжний Парламент Полтавщини”. 

Управління ґендерними процесами в області забезпечено 

розпорядженнями голови Полтавської облдержадміністрації № 77, яким 

утворено Міжвідомчу координаційну раду з ґендерних питань та проблем сім’ї 

при обласній державній адміністрації. ( в 20 районних державних адміністраціях 

створені та діють консультаційно-дорадчі органи з ґендерних питань та проблем 

сім’ї за участю представників громадськості); № 78, яким затверджено  обласну 

програму з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві.  

До всіх учбових програм Полтавського обласного Центру перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 

включено по 3 учбові години з питань гендерної рівності та нормативно-

правових засад і реалізації гендерної політики в області.  

Два рази на рік відділом кадрової роботи облдержадміністрації 

проводиться гендерний аналіз кадрового складу місцевих органів виконавчої 

влади, а також працівників галузей. Так станом на 01.01.2019 року  в 

структурних підрозділах облдержадміністрації працює 528 державних 

службовців, з яких 206(39%) - чоловіки і 322(61%) - жінки. У відділах та 

управліннях райдержадміністрацій 1461 державний службовець, з яких 361(25%) 
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- чоловіки і 1100(75%) - жінки. В апараті облдержадміністрації працює 43 

державних службовці (48%) – чоловіки та 47 (52%) – жінки. В апаратах 

райдержадміністрацій працює 202 державних службовців (43%) – чоловіки та 

266 (57%) – жінки. 

В області серед керівників всіх рівнів 444 чоловіки та 593 жінки. З них в 

апаратах райдержадміністрацій 160 чоловіків і 150 жінок. В управліннях і 

відділах облдержадміністрацій 70 керівників чоловіків і 66 – жінок. 

В структурних підрозділах райдержадміністрацій 199 керівників – 

чоловіки і 369 – жінки. 

При формуванні та аналізі кадрового резерву для державної служби 

обов’язково приділяється увага кількості жінок включених до його складу. 

Наприклад до складу резерву на посади заступників голів райдержадміністрацій 

зараховано 266 осіб, з яких 106 – жінки. В облдержадміністрації та 

райдержадміністраціях процедуру стажування осіб, що перебувають у резерві на 

керівні посади, здійснюють з дотриманням вимог гендерної рівності. 

Станом на 01.01.2019 р. громадська організація “Інститут ґендерних 

трансформацій” реалізує в області проект “Ґендерне бюджетування як інститут 

громадянської освіти” в рамках програми “Публічні бюджети від А до Я: 

інформування, активізація та залучення громадянського суспільства”, що 

виконується Фондом Східна Європа у партнерстві з Фундацією польсько- 

української співпраці (ПАУС) за фінансової підтримки Європейського Союзу. В 

рамках проекту в 2017-2018 рр.:  

- проведено прес-конференцію та 2 презентації проекту: як результат, 

здійснено інформування зацікавлених осіб та посадовців щодо впровадження в 

області проекту “Ґендерне бюджетування як інститут громадянської освіти”;  

- сформовано експертно-моніторингову групу та проведено 6 її засідань: до 

засідань залучалися відповідні фахівці, представники державних установ, які 

безпосередньо задіяні в бюджетному процесі, представники організацій 

громадянського суспільства та інші зацікавлені особи, які мають безпосередній 

вплив на розподіл бюджетних коштів в області;  
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- розроблено методологію та інструменти проведення ґендерного 

бюджетування: як результат, учасники відкритих засідань експертно-

моніторингової групи отримали чітке розуміння, які саме ґендерні аспекти мають 

бути враховані під час формування бюджету на наступний рік, а також як саме 

“читати” обласний бюджет, розуміти, чи врахований ґендерний компонент при 

формуванні видатків. Крім того, було вивчено міжнародний досвід 

впровадження методології ґендерно-орієнтованого бюджетування, та 

проаналізовано, які саме успішні практики можуть використовуватись на 

практиці в сучасних умовах в Україні;  

- розроблені та направлені листи до комісії обласної ради з питань 

бюджету та управління майном щодо ґендерного моніторингу бюджету 

Полтавської області. Виконавці проекту були офіційно запрошені та брали 

участь у засіданні бюджетної комісії: як результат, досягнута плідна співпраця 

між зазначеними структурами та громадським сектором. 

У 70% укладених регіональних та галузевих угод, колективних договорів 

включаються положення, що забезпечують рівні права та можливості жінок і 

чоловіків, зокрема: покладання обов’язків уповноваженого з ґендерних питань – 

радника керівника підприємства, установи та організації, їх структурних 

підрозділів на одного з працівників на громадських засадах; комплектування 

кадрами і просування працівників по роботі з дотриманням принципу надання 

переваги особі тієї статі, щодо якої в них існує дисбаланс; усунення нерівності за 

її наявності в оплаті праці жінок і чоловіків на базі загального соціального 

нормативу оплати праці, а також на основі професійної підготовки 

(перепідготовки) кадрів; передбачення заходів щодо забезпечення жінкам і 

чоловікам можливості суміщати трудову діяльність із сімейними обов'язками. 

Протягом року питання гендерної політики висвітлювались   в 20 обласних 

та районних газетах (оприлюднено 50 матеріалів); на ОДТРК „Лтава” в програмі 

„Полтавські телевізійні новини” – 6 разів, у щоденній інформаційній 

радіопрограмі „Панорама” - 8; на Інтернет - сайтах облдержадміністрації, 
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управління у справах преси та інформації облдержадміністрації та ОКІА 

„Новини Полтавщини”. 

Полтавським обласним Центром перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій свого часу було 

засновано загальнополітичне, навчальне, довідкове, інформаційне видання 

Журнал „Полтавський регіон: на пульсі держави”, в якому державними 

службовцями з різних галузей життєдіяльності питання забезпечення рівних прав 

і можливостей жінок та чоловіків висвітлюються щоквартально у рубриці 

„Ґендерна політика – в дії”. 

Щоквартально громадською організацією „Спілка жінок „Чураївна” 

готується до друку та виходить загальнополітичне, інформаційне видання 

„Полтавський Форум. За рівні права та можливості” накладом 2000 екземплярів 

На ОДТРК „Лтава” за ініціативи радника голови облдержадміністрації з 

гендерних питань створена та щотижня виходить програма „Точка відліку”, яка 

висвітлює гендерні проблеми в різних сферах життєдіяльності (щосереди о 

16.40). Протягом 2018 року учасниками програми були депутати Верховної Ради 

України(4 особи), обласної та місцевих рад(8 осіб), представники галузевих 

управлінь облдержадміністрації(13 осіб), громадських організацій. 

Соціальна сфера та інфраструктура українських сіл не мають належної 

державної уваги та підтримки.. Сільські працівники закладів освіти, здоров’я, 

культури, побутового обслуговування живуть сьогодні бідно, а це  в основному 

жінки. Форми сільського самоврядування залишаються декларативними. 

Керують сільською громадою чоловіки, а працюють у сільській раді жінки. 

Аграрний сектор постійно потрапляє у кризові ситуації, а селяни-

товаровиробники стають заручниками такої політики. Наслідком цього є такі 

тенденції: 

- сільські жінки продають надлишок продукції, яку виробляють у своїх 

господарствах за безцінь; 
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- зростання цін на газ призводить до важких умов проживання без 

опалення та швидкого приготування їжі як для сім’ї, так і для годування тварин 

(цей обов’язок також лежить на жінках); 

- робота в сільській місцевості супроводжується постійним навантаженням 

на жінок – вони практично не відпочивають, не піклуються про своє здоров’я; 

- відсутність роботи на селі позбавляє багатьох жінок засобів до існування, 

і є чинником, що змушує їх їхати до міста або за кордон (що часто веде до 

заняття проституцією). 

Трудова міграція породжує таке явище, як торгівля людьми . Значна 

кількість людей від’їжджають за кордон у пошуках роботи легальними та 

нелегальними шляхами . Це переважно жінки репродуктивного віку, які часто 

потрапляють за кордоном у сексуальне або економічне рабство. Часто вони 

залишають своїх дітей з батьком. Значна частина чоловіків у таких родинах 

починають надмірно вживати алкоголь. 

Робота органів державної влади по реалізації гендерної політики на місцях 

повинна бути також  спрямована на: 

- подолання бідності в сільських регіонах, підвищення прибутків родин, 

створення робочих місць для жіночого населення; 

- забезпечення легкого доступу до закладів охорони здоров’я, освіти, 

культури шляхом  забезпечення роботи медичних пунктів, шкіл, дошкільних 

закладів, закладів культури, налагодження транспортного та іншого зв’язок; з 

віддаленими закладами; 

- проведення роз’яснювальної роботи серед сільського населення щодо 

попередження насильства в сім’ї, так як воно є дуже поширеним у селах, 

завуальоване і сприймається інколи як належне, як необхідне доповнення до 

складного сімейного життя; 

- запровадження широкомасштабної інформаційно-просвітницької та 

роз’яснювальної роботи з метою підвищення рівня поінформованості та правової 

культури населення. 
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До того ж. на рівні районів та міст  спеціаліст, на якого покладено 

питання впровадження ґендерної політики, відповідає за цілу низку інших 

питань, що не призводить до ефективної роботи. До того часу, коли кожен 

посадовець зрозуміє важливість забезпечення рівних прав та можливостей 

чоловіків та жінок, сподіватись на ефективну державну політику в цій сфері 

буде важко. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Результати проведеного дослідження та їх узагальнення дозволяють 

зробити ряд висновків, сформулювати ряд основних пропозицій та 

рекомендацій. 

В Україні на сьогоднішній день існує явище гендерної нерівності, яке 

полягає в непропорційній представленості обох статей в різних сферах життя, 

різниці оплати праці жінки і чоловіка, існуванні стійких гендерних стереотипів, 

що мають яскраве патріархальне забарвлення, проявах дискримінації за 

статевою ознакою. 

У сучасній науці розвиток досліджень ролі жінок може бути 

охарактеризований як рух від повного ігнорування їхніх прав та інтересів через 

часткове розглядання суто „жіночих” питань до визнання значущості жіночої 

участі у  політичному процесі, у соціальній, економічній та культурній сферах. 

Загальна ж тенденція була такою, що, починаючи з часів античності, 

біологічні особливості жінок та пов’язані з ними культурні моделі розглядалися 

як такі, що не лише блокують їхню участь у владних структурах, але й 

унеможливлюють розвиток якостей, потрібних для політичної та суспільної 

діяльності. З іншого боку, ієрархічне підпорядкування жінок вважалось 

природним й у приватній сфері, яка розглядалась як другорядна, менш важлива 

та така, що не потребує особливих здібностей. 

Отже, жінки асоціювалися з приватною, тобто другорядною сферою. 

Публічна ж сфера не тільки не залучала жінок, а й вороже сприймала їхні 

спроби досягти певного статусу, якщо він не надавався жінці за правом 

народження як коронованій або титулованій особі. 

Гендерна рівність – це важливий показник якості демократії.  Розвиток 

конституційного процесу та правової реформи в Україні, формування 

інститутів демократичного суспільства, нової політичної інфраструктури 
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неможливі без вдосконалення принципів демократії, одним з яких є принцип 

паритетної демократії. 

Особливістю формування державної ґендерної політики в Україні є те, що 

вона будується на основі міжнародних нормативно-правових актів, 

ратифікованих Україною та регулюється національними нормативно-

правовими актами щодо рівноправності між жінками і чоловіками      

Ґендерні перетворення в Україні збіглися з загальними процесами 

реформування, перебудови, оновлення всієї системи її політичного, 

економічного та соціального життя.  

В Україні є прояви ґендерної дискримінації у відкритій чи прихованій 

формі, спрямовані на обмеження у правах та можливостях тієї чи іншої статі.  

Гендерна ситуація в країні потребує активізації ґендерної політики, 

поглиблення ґендерних перетворень, спрямованих на подолання ґендерної 

нерівності у соціально-статевому розвитку українського суспільства, 

відмінності у становищі жінок та чоловіків у різних галузях та регіонах, 

подолання ґендерного розриву у всіх сферах життя, в усуненні розбіжностей у 

рівності статей перед законом, у доступі чоловіків і жінок до матеріальних, 

економічних, соціальних та інших ресурсів. 

Формування нового погляду на жіночий потенціал України має стати 

частиною розбудови громадянського суспільства, яке ґрунтується на 

загальновизнаних принципах демократії, передусім на принципі рівності 

чоловіків та жінок, закріпленому у статті 24 Конституції України. Розбудова 

„гендерно збалансованого” суспільства є довготривалим процесом. Він 

потребує як фінансово-правового супроводу, так і просвітницьких заходів щодо 

актуалізації громадської думки з питання рівного представництва жінок і 

чоловіків у громадянських та державних інститутах. 

Для реалізації   ґендерної політики потрібен державний механізм.  

Державна політика щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків спрямована на: утвердження гендерної рівності; недопущення 

дискримінації за ознакою статі; застосування позитивних дій; забезпечення 
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рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень; 

забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання 

професійних та сімейних обов’язків; підтримку сім’ї, формування 

відповідального материнства і батьківства; виховання і пропаганду серед 

населення України культури гендерної рівності, поширення просвітницької 

діяльності у цій сфері; захист суспільства від інформації, спрямованої на 

дискримінацію за ознакою статі. 

Недостатнє представництво жінок на вищих щаблях державного 

управління ускладнює формування ґендерно - чутливої політики, обмежує 

просування ґендерної рівності до інших сфер суспільного життя. 

Міжрегіональні порівняння також доводять, що на рівні окремих країн вищі 

показники участі жінок в державних структурах супроводжуються нижчими 

рівнями корупції та сприяють посиленню соціальної орієнтації державної 

політики. 

Гендерна рівність на рівні прийняття політичних рішень підвищує такі 

демократичні норми, як рівність можливостей чоловіків і жінок, їх 

представництво в органах державної влади, а отже, спільну відповідальність за 

подальший розвиток суспільства. 

Державна політика, яка б на ділі враховувала інтереси жіноцтва, можлива 

тільки за умови, коли самі жінки братимуть участь у творенні такої політики. А 

для цього треба забезпечувати умови для реальної і рівноправної участі жінок у 

громадсько-політичній діяльності, сприяти розвиткові нового політичного і 

економічного мислення та усвідомлення жінками свого високого призначення в 

моральному оздоровленні суспільства і відродженні національних традицій і 

звичаїв. 

Важливу роль у досягненні гендерної рівності має відіграти формування 

позитивної громадської думки щодо необхідності її впровадження. Шляхами в 

цьому напрямі є широка просвітницька робота, введення гендерного 

компоненту в систему освіти. 
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Таким чином, загальна концепція гендерної політики в Україні існує. Але 

вона містить переважно загальні напрями розвитку політики, рекомендації 

щодо поліпшення гендерної рівності, але основною проблемною ділянкою в 

гендерній державній політиці залишається вироблення національних механізмів 

дій. Тому актуальним питанням лишається спільна робота законодавців, 

науковців, громадських організацій щодо створення ефективної системи 

заходів впровадження задекларованих норм і пріоритетів у реальне суспільне 

життя. 

Сьогодні абсолютна більшість прогресивних намірів гілок влади, різних 

політичних сил знаходять своє втілення в чинному законодавстві. Але в 

суспільстві продовжує існувати дещо спрощене бачення державної політики, 

ігноруються гендерні принципи в процесі її формування і здійснення, особливо 

на регіональному та муніципальному рівнях. 

Отже, забезпечення в суспільстві гендерного паритету – не абстрактна 

мета, а важливе політичне завдання. Його розв’язання – довгостроковий 

процес, у межах якого всі культурні, соціальні, політичні й економічні норми 

зазнають принципових змін. Воно потребує також зовсім нового мислення, 

коли стереотипні уявлення про жінок і чоловіків не обмежують свободи їхнього 

вибору, а розвиток розглядається як процес розширення свободи вибору для 

представників обох статей. Забезпечення на практиці рівних прав і 

можливостей, рівного доступу до ресурсів жінкам і чоловікам повинно стати 

важливим і рішучим кроком уперед на шляху розбудови демократичного 

суспільства в Україні.  
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