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ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ СУСПІЛЬСТВА  
ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Створення суспільства ґендерної рівності – це цілеспрямована діяльність ґендерно 

орієнтованих, ґендерно чутливих політичних структур у визначенні стратегічних політич-
них напрямів, методів, окресленні політичних і соціальних сил із забезпечення формування 
та функціонування такого суспільства, де жінки й чоловіки мають рівні права, свободи та 
можливості для добровільної участі, як рівноправні партнери, у всіх сферах життєдіяльності 
суспільства і мають змогу користуватися рівними політичними, економічними, соціальними 
і культурними привілеями, а також нести однакову відповідальність [1]. 

Політика творення суспільства ґендерної рівності передбачає: визначення основних 
положень ґендерної стратегії розвитку, вироблення й здійснення напрямів політик ґендерної 
рівності в усіх сферах суспільного життя, утвердження ґендерних принципів такого суспі-
льства, окреслення політичних методів і способів досягнення ґендерних цілей.  

Політика досягнення ґендерної рівності вимагає змін усталеного соціального поряд-
ку, взаємин чоловіків і жінок задля того, щоб забезпечити рівну оцінку різних соціальних 
ролей, які вони відіграють як батьки, працівники, обрані посадовці тощо; щоб запровадити 
рівне партнерство в процесах прийняття суспільно важливих рішень і побудови справедли-
вого та паритетно організованого суспільства. 

Така політика потребує чіткого розуміння ґендерної перспективи, змістом якої є до-
лання ґендерної невідповідності та забезпечення ґендерного вирівнювання. 

Ґендерні невідповідності - це розходження в ґендерній рівності, яка реально існує в 
світовій співдружності, регіонах та окремих країнах, а також в абсолютному ґендерному 
статусі й становищі жінки і чоловіка. 

У всіх країнах світу існують ґендерні розходження щодо рівності перед законом, рів-
ності можливостей (в отриманні винагороди за працю, рівності доступу до інформації, мо-
жливості висловити свою думку, заявити про свій інтерес, скористатися результатами люд-
ської праці за власним вибором тощо). Проте обсяг їх різний залежно від історичної ситуа-
ції минулого та сьогодення, соціально-економічного й культурного становища, ступеня роз-
витку демократії. 

Забезпечення ґендерної рівності стало політичним пріоритетним напрямом розвитку 
в Україні. Одним із ключових елементів цього є долання ґендерної невідповідності й забез-
печення ґендерного вирівнювання в усіх життєвих сферах через їх ефективний розвиток. 

Ґендерним вирівнюванням називають вироблення суб‘єктами політики системи нау-
ково обґрунтованих заходів і здійснення відповідних кроків та дій, спрямованих на згла-
джування специфічних форм ґендерної дискримінації та ґендерних заборон у суспільстві з 
метою утвердження ґендерної рівності щодо рівномірного розподілу ресурсів та участі [2]. 

Ґендерне вирівнювання розраховується на певні відрізки політичного часу. Воно мо-
же орієнтуватися на коротко-, середньо- та довготермінову перспективу залежно від ґенде-
рного розвитку суспільства та ґендерних невідповідностей у ньому. Особливо впливова тут 
роль держави. На основі ґендерної експертизи всіх сфер життя держава має виробляти не-
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обхідні параметри, за якими можна відстежувати ґендерні зміни в суспільстві, вирівнювати 
ґендерні невідповідності, досягати позитивних результатів у здійсненні ґендерної політики. 
Політика ґендерного вирівнювання стосується включення ґендерних питань в усі сфери 
суспільного життя.  

Під врахуванням ґендерної проблематики в політиці мають на увазі процес оціню-
вання політичних наслідків, що впливають на соціально-політичне становище чоловіків і 
жінок. Така політична оцінка стосується будь-яких запланованих заходів у сфері політики, 
законодавства, окремих програм; всіх галузей і рівнів влади. Йдеться про політичні страте-
гії, завдяки яким проблеми, що постають перед жінками й чоловіками, і нагромаджений 
ними досвід їх розв‘язання мають стати невіддільними складниками діяльності з розроб-
лення, здійснення, контролю й оцінювання політики й відповідних програм у всіх сферах 
життя, для того щоб і жінки, й чоловіки однаково користувалися плодами таких зусиль і для 
нерівності не лишалося місця. Кінцева мета полягає в забезпеченні рівності жінок і чолові-
ків. Так визначає врахування ґендерної проблематики Економічна і Соціальна Рада ООН. 

Врахування ґендерної проблематики як основної глобальної політичної стратегії 
сприяння ґендерній рівності розглядається в матеріалах Четвертої всесвітньої конференції зі 
становища жінок (Пекін, 1995 р.), Двадцять третьої Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї 
ООН (Нью-Йорк, 2000 р.) та ін. Врахування ґендерної проблематики необхідне для забезпе-
чення прав людини і соціальної справедливості. Це слід розуміти так, що питання ґендерної 
рівності мають стати ключовими при аналізі середньострокових планів, бюджетів діяльнос-
ті інституційних структур і процесів. Таке врахування потребує комплексного бачення про-
блеми рівності статей. 

Комплексний підхід до проблеми рівності чоловіків і жінок передбачає оцінювання 
того, які наслідки матиме для жінок та чоловіків здійснення будь-якого планового заходу, 
включаючи впровадження законодавства, стратегічної політики і програм в усі сфери і на 
всіх рівнях. 

Впровадження ґендерних підходів в Україні означає обов‘язкове врахування інте-
ресів та досвіду як жінок, так і чоловіків під час розроблення, втілення, моніторингу та оці-
нювання стратегічних заходів. Це необхідно для забезпечення отримання жінками і чолові-
ками однакової вигоди від реалізації цих заходів та ліквідації будь-якої нерівності. 

Впровадження ґендерних підходів унаочнює ґендерний вимір при прийнятті рішень у 
всіх галузях. В таких ситуаціях ґендерна рівність постає не окремим питанням, а органіч-
ною складовою при розробленні стратегічних напрямів і програм. Такий підхід означає, що 
жінки не ізольовано, а разом з чоловіками справедливо стають повноправними учасницями 
процесу забезпечення стабільного людського розвитку. 

Отже, підготування й прийняття політичних рішень є важливим методом втілення ґе-
ндерної проблематики в політичній діяльності. Аналіз світових реалій засвідчує, що саме в 
цій царині жінка найбільше віддалена, порівняно з чоловіком, саме тут проявляється полі-
тична нерівність статей. 

У процесі вироблення й прийняття політичних рішень на основі ґендерного підходу 
потрібне врахування ґендерних особливостей рівня життя суспільства. 

Ґендерні особливості рівня життя - наявність пропорцій або диспропорцій, вираже-
них у показниках, що характеризують відмінності у формуванні й отриманні індивідуаль-
них доходів за статевою ознакою. Такі ґендерні диспропорції в Україні виражаються в зна-
чно нижчому рівні особистих прибутків жінок у порівнянні їх з відповідними показниками 
для чоловіків: загалом розрив становить близько 30%. Отже, в середньому жінка має особи-
стий прибуток в розмірі 70% від особистого прибутку чоловіка. Джерелами особистих при-
бутків як жінки, так і чоловіка є винагорода за працю, пенсії, прибутки від продажу продук-
ції власного виробництва, присадибного господарства, різних пільг, допомог. Ґендерна аси-
метрія в рівні особистих прибутків має певні відмінності в місті й у селі, між регіонами. На 
неї також впливає галузева структура економіки. На ґендерний розрив у рівні прибутків 
впливає перебудова й реформування економічної системи суспільства, де високі прибутки у 
високооплачуваних галузях промисловості здебільшого належать чоловікам. Жінки зазви-
чай займають нижчі посади з меншою відповідальністю та кваліфікаційними вимогами і 
мають відповідно нижчі прибутки. 

Ґендерний індекс людського розвитку (ҐІЛР) - показники виміру досягнутого в країні 
загального рівня розвитку людського потенціалу, що визначають нерівність становища жі-
нок і чоловіків, до яких належать: довголіття, здоров‘я, рівень освіти та гідний рівень життя 
(ВВП на душу населення) тощо. ҐІЛР існує для визначення рівня соціально-політичного 
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прогресу. Чим більша нерівність між жінками й чоловіками з погляду базових критеріїв 
розвитку людини, тим нижчий ҐІЛР країни. 

Порівняно з багатьма іншими країнами Україна має переваги в ҐІЛР. Індекс ґендер-
ного розвитку в ній дорівнює індексові людського розвитку. Це є показником базової ґенде-
рної рівності. Проте Україна відстає за індексом співвідношення можливостей за статтю, 
що є наслідком обмеженого залучення жінок до парламенту, на вищі керівні посади, а отже, 
й до прийняття загальнополітичних рішень. 

На визначення перспектив розвитку, зокрема й ґендерного, було наголошено на Все-
світньому самміті ООН з нагоди нового третього тисячоліття (вересень 2000р.). У прийня-
тому документі - Пакті Розвитку Тисячоліття - лідери країн, які підписали цей документ (і 
серед них президент України), визнали розвиток за основу глобального плану дій. Перспек-
тиви, визначені в цьому документі, окреслені до 2015 року, серед них - ―Розвиток ґендерної 
рівності та надання повноваження жінкам‖. Важливим у документі є положення: ―Усі краї-
ни, що прийняли цей Пакт розвитку Тисячоліття, мають підтвердити свої зобов‘язання сто-
совно Цілей Розвитку Тисячоліття, а також свою готовність до прийняття відповідальності, 
яка супроводжує ці зобов‘язання‖. 

Серед зобов‘язань, які взяла на себе Україна, - подолання бідності, забезпечення рів-
них 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, визна-
чених у Проекті тисячоліття, підготовленому Програмою розвитку ООН, мета щодо розвит-
ку ґендерної рівності визначена як третя, тоді як серед цілей у прийнятому в Україні доку-
менті ―Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна‖ вона визначена як шоста. Графік виконання 
завдань щодо підвищення ґендерної збалансованості в Україні до 2015 р. показує розуміння 
останніми роками необхідності ґендерних перетворень, бачення місця України в європейсь-
кому і світовому просторах як ґендерно розвиненої й ґендерно впорядкованої країни, розу-
міння ролі ґендерної демократії в структурі соціальної демократії та ролі права, зокрема 
ґендерного, в її забезпеченні. 

Аналіз міжнародного досвіду створення механізмів розв‘язання ґендерних проблем 
засвідчує подібність рис у національних державних механізмах регулювання ґендерними 
процесами. Державний механізм потрібен для реалізації виробленої ґендерної політики. 
Кожна держава, орієнтована на утвердження себе як демократичної, соціальної та правової, 
для забезпечення рівних прав і можливостей виробляє ґендерну політику. Цей процес від-
бувається складно, навіть болісно, але він прямує до формування того, що можна визначати 
як державну ґендерну політику. 

Державна ґендерна політика - це діяльність державних інституцій, спрямована на 
здійснення (безпосередньо або опосередковано) та гарантування рівних прав, свобод і мож-
ливостей для жінок і чоловіків, утвердження ґендерної демократії та формування ґендерної 
культури в суспільстві. 

Державне забезпечення рівних можливостей для чоловіків і жінок стратегічне й 
практичне спрямування діяльності державних структур на створення умов у всіх сферах 
суспільного життя для самоутвердження чоловіків і жінок як рівних перед законом та рів-
ноправних у самоорганізації й самозабезпеченні ними власних потреб та інтересів. 

Державне забезпечення ґендерної рівності в суспільстві відбувається через форму-
вання державної ґендерної політики й створення державних механізмів її втілення. 

Формування державної ґендерної політики - це участь у роботі державних структур, 
діяльність яких спрямована на вироблення стратегій і відповідних до них політик ґендерних 
перетворень, забезпечення рівних прав, свобод і можливостей для жінок та чоловіків, утве-
рдження принципів ґендерної демократії в реальному житті й формування ґендерної куль-
тури в суспільстві. 

Забезпечення втілення сформованої ґендерної політики передбачає наявність системи 
державних інститутів, компетенція і діяльність яких спрямовані на втілення ґендерних стра-
тегій та утвердження в реальній практиці ґендерної демократії. Всі ці інститути взаємо-
пов‘язані метою та злагодженістю дій, і за наукової організації й управління, діють як єди-
ний механізм. 

Державний механізм забезпечення ґендерної рівності - це система взаємопов‘язаних і 
системно дійових державних інститутів, компетенція і діяльність яких спрямовані на вті-
лення ґендерних стратегій та утвердження в реальній практиці ґендерної демократії відпо-
відно до історично набутої ґендерної культури суспільства. 
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Державні інститути можуть бути різні за формою. Але без цих організаційно та юри-
дично оформлених структур ґендерна політика не має механізмів здійснення та цілеспрямо-
ваної реалізації. Процес ухвалення законів про ґендерну рівність у країнах різного рівня 
розвитку, різної історичної долі й темпів перетворень є формою відпрацювання національ-
них механізмів утвердження ґендерної рівності.  

Ґендерна державна політика здійснюється через певну систему взаємопов‘язаних 
державних органів, що діють як механізм. Усі органи діють результативно, якщо мають 
чітко визначену компетенцію щодо ґендерного компонента своєї діяльності. 

Це є необхідною умовою їх ефективного функціонування. Така компетенція охоп-
лює: вироблення ґендерної політики по горизонталі та вертикалі; координацію дій, спрямо-
ваних на впровадження ґендерних принципів у законодавство, державну політику, програ-
ми й проекти; зібрання й поширення дезагрегованих даних та інформації ґендеру для пла-
нування, контролю й оцінювання діяльності; моніторинг впливу програм і політики на ґен-
дерну рівність; підтримку ґендерного навчання на всіх рівнях і розвиток методів і засобів 
оцінювання впливу ґендеру, а також розвиток основних принципів ґендерного навчання й 
ґендерного контролю над усіма діями уряду тощо. Компетенція названих структур передба-
чає чітко виписану відповідальність за впровадження і просування ґендерних підходів. 
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ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ  
ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

 
Перш ніж фахово аналізувати ґендерну рівність як соціокультурне явище, потрібно 

визначитися з термінологією. Дослідивши різні підходи щодо визначення терміну «ґендер» 
в гуманітаристиці, можемо підсумувати, що більшість науковців акцентують увагу на тому, 
що ґендер є не біологічною, а соціокультурною категорією: індивід не отримує ґендер авто-
матично від народження, а набуває у процесі включення у суспільне життя. Ґендер конс-
труюється через певні інститути соціалізації, культурні норми, розподіл праці, існуючі в 
суспільстві ролі і стереотипи, та відтворює відносини влади і нерівності, які, в свою чергу, 
можна деконструювати. Таким чином, ґендер – це комплекс культурних і соціальних харак-
теристик, що охоплює всі сфери діяльності людини.  

Ґендерна рівність означає наявність рівних умов для жінок і чоловіків у реалізації 
всіх прав людини та можливостей участі в політичному, економічному, соціальному та ку-
льтурному розвитку, а також рівного користування його результатами. Рівність необхідна 
для людського розвитку, її досягнення необхідне для нормального функціонування соціаль-
ної, економічної, культурної та політичної систем. Під рівністю жіночої й чоловічої статей 
розуміється рівність їх соціального статусу та загальна участь у всіх сферах суспільного, 
державного і приватного життя на основі самоусвідомлення особистісних потреб та інте-
ресів, долання елемента ієрархічності, за якою історично чоловіки розглядалися як істоти 
вищі, а їхня діяльність та її результати – як суспільно значущіші, ніж діяльність та результа-
ти жінок. 

У зв‘язку з тим, що соціальна стать визначається соціальною практикою, в суспільст-
ві фіксуються певні норми поведінки, що вимагають виконання конкретних ґендерних ро-


