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as part of a global response to the virus. Since March 2020 social distancing measures have been 
applied by most countries. Borders were closed and recommendations for self-isolation at home 
and avoidance of close contacts were disseminated between institutions and the media. Such 
activities have forced most families to combine work at home with childcare and home schooling. 
Other families and individuals lost their jobs or were forced to stop working for money for weeks 
or months until social distance measures were lifted or mitigated. The main research is whether 
these psychological experiences and concerns differed by gender. 

The key theory that explains why men spend more time on reflection and paid work in 
comparison with women is gender theory. This study believes that worrying about specific 
activities and actions such as care or anything related to money – is another channel through which 
people make gender in their daily interactions, thoughts and actions. This is due to the fact that 
gender consists of gender-specific ways of expressing, acting, and feeling that serve to achieve 
gender or to confirm membership in a categorical identity. 
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ЖІНОЧИЙ РУХ В УКРАЇНІ ВІД НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДО СЬОГОДЕННЯ 
 

Рівноправні відносини між чоловіками і жінками закріплені законодавчо (Закон 
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків » ), однак не 
дивлячись на це оцінюючи нерівність між чоловіками та жінками в різних сферах життєдія-
льності міжнародна організація в ході соціального дослідження визначила ситуацію в Укра-
їні досить не однозначною. Україна займає 61-е місце з 144 в рейтингу. 

Потрібно відзначити те, що фемінізм в Україні досить сильно відрізняється від фемі-
нізму англо-саксонського типу, який розвинувся на теренах правого суспільства. Жіночий 
рух в нашій країні демонструє різновид розвитку активізації громадсько-соціальної діяль-
ності жіночої половини населення. На відміну від українського фемінізму англійський де-
монструє глибинну феміністську перебудову всіх суспільних відносин в політичному суспі-
льстві [1]. 

Починаючи від здобуття незалежності до сьогодення жіночий рух швидко набув по-
пулярності та розголосу, почав розвиватися швидкими темпами. На початку XXI століття 
феміністські організації налічували близько сотні регіональних, всеукраїнських та міжнаро-
дних громадських об‘єднань. 

Активну діяльність проводять велика кількість жіночих об‘єднань з приводу право-
вого захисту жінки в сьогоднішньому суспільстві, зокрема Феміністична Офензива та Укра-
їнський жіночий союз. Слід відмітити негативну історію боротьби жіночої київської право-
захисної групи FEMEN, яку було закрито в 2013 році за власним бажанням керівництва яке 
почали переслідувати, в результаті чого їм довелось покинути країну через страх за власне 
життя! 

Найбільш активно жінки проявляють себе в соціальних мережах. Було створено жі-
ночу спільноту Фемінізм UA, яка нині налічує більше ніж 13 тисяч фоловерів. Дана община 
орієнтована на шведську модель, яка націлена на протидію торгівлі жінками та проституції.  

Також жіночий рух в Україні знайшов своє відображення в масових мітингах, флеш-
мобах, протестах. Найбільш масовим протестом був мережевий флешмоб під назвою «ЯНе-
БоюсьСказати» метою якого стало висвітлення сексуального насильства щодо жінок в різ-
них сферах життя. Цей флешмоб набув швидкого розголосу і його підтримали навіть за ко-
рдоном, оскільки ця проблема дуже довго замовчувалась та ніхто не осмілювався її підняти 
в такому масштабі, як українські жінки. Вже стало традицією марш 8 березня за жіночі пра-
ва, щороку він збирає рекордну кількість жінок об‘єднаних однією ціллю-боротьбою за свої 
права! [2] 
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Для більшої популяризації фемінізму в суспільстві свою роботу розпочало жіноче 
видавництво Creative Women Publishing. 

Завдяки активній боротьбі жінок відбулась низка змін в українському суспільстві, 
наприклад зараз українки практично нарівні з чоловіками залучені до ринку праці. Навіть у 
збройних силах України понад 56 000 жінок, більше 900 з них займають керівні посади [3]. 
Серед тих, хто отримує вищу освіту, більшість - жінки. Вони активно займаються громадсь-
кою діяльністю, хоча їм не завжди вистачає часу і доходу, щоб підходити до цього профе-
сійно. 

Жіночий рух розгорнувся на теренах України і докорінно змінює наше суспільство на 
краще. Велика кількість змін вже відбулась, чим показала важливість насамперед вислов-
лення своєї думки в соціумі. Попри те, що українське законодавство констатує забезпечення 
рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків, гендерна нерівність все ще залишається 
проблемою для України. Зміни потрібно впроваджувати починаючи з дитинства, у нас за-
старіла шкільна програма - обслуговуюча праця для дівчаток, технічна праця для хлопчиків, 
дівчат вчать шити, хлопців - робити граблі. Хоча реальність вже інша. Всі люди, незалежно 
від статі, повинні вміти себе обслуговувати - приготувати їжу, пришити ґудзик, забити цвях. 
Критичну освіту варто починати зі школи. 

___________________________ 
1. Український Жіночий конгрес, Світлана Войцеховська, 09.09.2020 р. 
2. https://uk.wikipedia.org/wiki/Фемінізм_в_Україні 
3. Кількість жінок-військових в Україні за сім років зросла майже вдвічі (ukrinform.ua) 
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ГЕНДЕР, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ТА ЙОГО РОЗУМІННЯ  
В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
Ми можемо відчути новий рівень розвитку суспільства через з‘ясування історії по-

няття «гендер», «гендерна рівність» , що розпочинається зі зникнення біполярного світово-
го порядку і прийняття рішення щодо обрання однієї із ширших суспільних груп.  

Зазвичай людей поділяють за статю. Це починається з малечку. Кожну людині ще з 
дитячого садка говорять, що існують чоловіки і жінки, і в кожного із них є обов‘язки, які 
вони виконують відповідно статі. Звідси і взялося, раніше не зовсім зрозуміле поняття «ген-
дер». Але багато хто не розуміє самого значення. Гендер – це соціальна стать, а не біологіч-
на, що формує поведінкові, культурні, психологічні, візуальні та інші соціально-культурно 
зумовлені відмінності між чоловіками та жінками. Таким чином, поняття «гендер», яке дов-
гий час виступало синонімом терміна «стать», має нині досить широкий діапазон вживання 
як у науково-дослідній сфері, так і в державно-громадській діяльності. В аспекті співвідно-
шення ці явища доповнюють один одного. У своїй сукупності вони відтворюють специфіку 
конкретного суспільства, враховуючи взаємопов‘язані рівні вираження кожної особистості.  

Ще з давніх часів можна помітити, що жінки й чоловіки були завжди різними, мали 
різні обов‘язки та зовнішність. Прикладів можна навести безліч, і це свідчить про те, що у 
світі відбувається постійна соціальна трансформація, яка виражає інтереси та прагнення, що 
реалізуються незалежно від статі, незалежності до певних груп тощо. 

Гендерна рівність призвела до позитивних змін у суспільстві загалом. Покращилась 
реалізація прав людини та її особистості . Відповідно до статті 1 Закону України «Про за-
безпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок», гендерна рівність– рівний пра-
вовий статус жінок і чоловіків та рівні  можливості щодо його реалізації, що дозволяє 
особам обох статей брати однакову участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства. 


