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ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 
 
Однією з важливих проблем сучасного суспільства є 

гендерна рівність. Сьогодні гендерна нерівність вказує на 
прив’язаність людей до стереотипів, а також на 
неспроможність розвиватись економіці у всіх її проявах, 
беручи до уваги економічну активність як чоловіків, так і 
жінок.  
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В сучасній Україні досить добре помітно прояви 

гендерної нерівності. Дані прояви ми можемо побачити в 
нерівних можливостях чоловіків і жінок щодо освіти та 
працевлаштування, власності та розміру доходу. 

Дослідженнями питання гендерної нерівності займались 
такі вчені, як Н. Ісакова, О. Красовська, Л. Кавуненко, О. 
Бойко, Г. Герасименко, В. Довженко, К. Карпенко, Е. 
Лібанова, О. Стрельник та ін. 

Гендер – це соціальна стать на відміну від біологічної, і 
розвивається вона у процесі соціальної, культурної і мовної 
практики. Гендерний фактор, який враховує природну стать 
людини і її соціальні «наслідки», є однією з істотних 
характеристик особистості і потягом усього життя впливає 
на її усвідомлення своєї ідентичності [6, с. 231].  

Гендерна система виступає соціально сформованою 
системою нерівності за статтю. Гендер є одним із способів 
соціальної диференціації суспільства, який в поєднанні з 
такими соціально-демографічними факторами як раса, 
національність, вік утворює соціально ієрархію в 
суспільстві.  

В сучасному світі ми маємо говорити вже не тільки про 
відмінності між континентами або країнами, але і про 
відмінності всередині них, оскільки сучасні суспільства є 
мультикультурними та багатонаціональними, що забезпечує 
різноманітність гендерних проявів.  

Гендерне рівноправ’я означає справедливе поводження з 
жінками і чоловіками з урахуванням їх потреб. Це може 
припускати рівне поводження з ними або неоднакове 
поводження, яке, проте, вважається рівноцінним з погляду 
прав, пільг, зобов’язань та можливостей. Гендерне 
рівноправ’я – це засіб, а гендерна рівність – мета. Для 
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прикладу, доступ до освіти залежно від того, чи є дитина 
хлопчиком або дівчинкою. У деяких країнах, що 
розвиваються, навіть не дивлячись на те, що початкова 
освіта там обов’язкова і безкоштовна, дівчаток не посилають 
до школи, тому що в певні години дня вони повинні 
виконувати домашні обов’язки, і вважають освіту для 
дівчаток необов’язковою [2]. 

Існує кілька підходів до інтерпретації гендерної рівності: 
- як природне і зумовлене функціональне 

функціональним значенням чоловічої і жіночої ролей; 
- як відмінність, сконструйована у формі нерівності 

можливостей та життєвих шансів чоловіків та жінок; 
- як нерівність класових позицій чоловіків і жінок, їх 

позицій в системі соціальної стратифікації; 
- як конфлікт обох статей; 
- як пригноблення жінок і чоловіків: все зумовлено 

традиційними ролями; 
- гендерна нерівність як пригноблення жінок, насильство 

над ними [5, с. 152-153]. 
Концепція і практичне застосування гендерної рівності є 

центральними поняттями сталого розвитку суспільства. У 
гендерній рівності не йдеться про питання жінок. Мова йде 
про рівну участь чоловіків та жінок у покращенні умов як 
їхнього власного життя, так і життя громади. 

Метою політики гендерної рівності і її практичного 
застосування є: 

- підтримка рівноправної участі жінок поряд з 
чоловіками у прийнятті рішень для забезпечення стабільного 
розвитку суспільства; 

- підтримка жінок та дівчат у реалізації своїх людських 
прав; 
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- зменшення гендерної нерівності у доступі до ресурсів 

та результатів розвитку, а також у здійсненні контролю над 
ними. 

Для реалізації даної мети існує сім керівних принципів: 
- гендерна рівність є інтегральною частиною всіх 

програм, проектів та стратегій; 
- досягнення гендерної рівності вимагає визнання того, 

що кожна політика, програма чи проект різною мірою 
стосується чоловіків та жінок; 

- досягнення гендерної рівності не означає того, що 
жінки стануть такими самими як чоловіки; 

- наданням жінкам більших повноважень є центральним 
питанням у досягненні гендерної рівності; 

- забезпечення рівної участі жінок та чоловіків у 
прийнятті економічних, соціальних та політичних рішень; 

- гендерної рівності не можна досягти через партнерство 
між жінками та чоловіками; 

- досягнення гендерної рівності вимагає спеціальних 
заходів для усунення гендерної нерівності людей [7]. 

Принцип гендерної рівності закріплений в Конституції 
України. Статті 3, 21, 23, 24 Конституції закріплюють 
рівність чоловіків та жінок в усіх сферах життя. Частина 
третя ст. 24 Конституції України, безпосередньо присвячена 
подоланню дискримінації стосовно жінок в Україні та 
наголошує на тому, що рівність прав жінок i чоловіків 
забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками 
можливостей у громадсько-полiтичнiй та культурній 
діяльності, у здобутті освіти та професійній підготовці, у 
праці та винагороді за неї i так далi [4]. 

В Україні часто порушуються права, які проголошуються 
в галузі освіти, праці та винагороди за неї, хоча у 1980 році 
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Україна ратифікувала Конвенцію ООН «Про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок». Цією дією України 
підтвердила потребу втілення в життя ідеї про рівність між 
чоловіками та жінками у всіх сферах життя. В Україні не 
сформована єдина державна політика, яка була б спрямована 
на комплексне розв'язання всіх проблем, пов'язаних з 
дискримінацією жінок. 

Зараз в країні не спостерігається жодних гендерних 
обмежень в доступі до всіх рівнів освіти; більше того, серед 
населення, яке охоплене системою вищої освіти, існує 
помітний гендерний дисбаланс на користь жінок. Не 
простежується значних гендерних відмінностей і щодо 
можливостей доступу до ринку праці – рівні економічної 
активності та зайнятості українських жінок залишаються 
одними з найвищих у світі. Але чисельність зареєстрованих 
безробітних жінок постійно вища ніж чоловіків, такий факт 
зафіксовано на період 2013 року. (таблиця 1) [3]. 

 
Таблиця 1 

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю у 2013 році 
(на кінець звітного періоду, тис. осіб) 
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Проблеми гендерної нерівності в Україні маюсь певні 

особливості: високий рівень зайнятості та освітньо-
професійної підготовки жінок відзначається їх незначним 
представництвом у сфері прийняття рішень – в політиці, в 
керуванні економічними організаціями [1, c.86].  

Таким чином, в сучасній Україні жінки можуть стати 
каталізатором активних ринкових перетворень, що 
сприятиме демократизації суспільства і зміні обличчя 
національного бізнесу. Жінки є більш освіченою частиною, 
вони активніше схиляються до різних форм перепідготовки 
та перекваліфікації. Якщо ж урахувати, що жінки 
сконцентровані сьогодні в тих секторах економіки, які в 
майбутньому будуть розширятися (торгівля, сфера послуг, 
банки, туризм, освіта), від рівня їх активності і від здатності 
суспільства використати цей потенціал дійсно залежить 
майбутнє країни.  

Ситуація в сьогоднішній Україні потребує створення і 
реалізації державної програми подолання гендерної 
нерівності, адже зміни у становищі жінок в Україні можливі 
лише за умови послідовної державної гендерної політики.  
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Задача міфу від початку існування людства, на думку 

французького філософа Ролана Барта, давати відповіді на ті 
питання, на які нам фізично майже неможливо знайти 
раціональні пояснення. Давати відповідь на питання про 
початок, першооснову, щоби в подальшому існування таких 
дискурсів повсякденного життя були само собою 


